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Abstract 
The landscape of socially oriented NGOs – a study of how they are created and 
established in a local Swedish context. 
 
This thesis is an inquiry into local, socially oriented non-governmental organiza-
tions (NGOs) in Swedish municipalities. Previous research has indicated that 
changes in the monitoring and steering of financial support during the 1990s al-
tered the conditions for and practices of NGOs. The inquiry – based on archival 
material and interviews with organization representatives from the twelve NGOs 
receiving financial support from the social welfare board in Växjö municipality – 
showed instead that the organizations were unaffected by the changes, and that 
the set of recipient organizations had been stable over time. A comparison with 
four other communities reveals that the same pattern is repeated in other munici-
palities of similar size. The purpose of the thesis is to develop a theoretical 
framework to account for stability in sets of recipient organizations. It is argued 
that set stability is explained by affiliations with well-known national organiza-
tions, in conjunction with the boundary-work of the local organizations. 
 
Keywords: non-governmental organizations, organizational boundaries, social 
landscape, franchising 
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1 Det sociala 
frivilligorganisations-

landskapet 
 
Det sociala landskapet är uppbyggt av olika organisationer som fungerar som 
grundläggande klossar i det moderna samhället. Familjer, stater, företag och sko-
lor är några exempel på sådana. Den här studien fokuserar på en särskild upp-
sättning organisationer i det sociala landskapet, nämligen socialt inriktade frivil-
ligorganisationer. Dessa har vissa särdrag som skiljer dem från andra organisa-
tioner som att de är idéburna, bygger på frivilliga insatser och är icke-
vinstdrivande. Men särdragen till trots är de uppbyggda och fungerar som övriga 
organisationer. Den del av det sociala landskapet som består av socialt inriktade 
frivilligorganisationer kallar jag för det sociala frivilligorganisationslandskapet. 
 
Olika bilder av det sociala frivilligorganisationslandskapet har presenterats i tidi-
gare forskning. Några av dessa intresserade mig särskilt och låg till grund för av-
handlingens första forskningsfråga. Men min bild av frivilligsverige och syftet 
med föreliggande studie har reviderats under studiens gång. För att göra reda för 
min första bild och hur den sedan förändrades inleder jag med att gå igenom ut-
valda delar av tidigare forskning. Efter det presenterar jag syftet med den här 
studien och skäl för varför det första syftet ersattes med ett nytt. Redogörelsen av 
tidigare forskning visar att det finns anledning att intressera sig för socialt inrik-
tade frivilligorganisationer som kategori liksom för de förutsättningar de verkar 
under. När jag presenterar mitt reviderade syfte visar jag också att vissa bitar 
saknas för att kunna analysera vissa rörelser på fältet. Jag vill med den här studi-
en bidra med en pusselbit till förståelsen av en del av fältets dynamik. 

1.1 Bilder av frivilligsverige 
Sedan ett par decennier, och främst sedan 1990-talet, har frivilligorganisationer 
som studieobjekt fått ett uppsving. Det har växt fram ett forskningsfält som be-
handlar frivilligorganisationer och frivilligsektorn ur olika synvinklar och som 
gemensamt tecknat en bild av frivilligsverige.1 Forskningsfältets studieobjekt 
har lite olika benämningar: frivilligorganisationer, ideella organisationer, civila 
samhället och frivilligsektor är vanligt förekommande. Den gemensamma näm-
naren är att organisationerna har, som jag nämnt ovan, inslag av frivillig verk-

––––––––– 
1 Lundström (2004) gör en översiktlig redovisning av tidigare forskning om socialt inriktade frivilligorganisationer i ”Teorier om fri-

villigt socialt arbete”. 
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samhet, är idébaserade och icke-vinstdrivande (SOU 1993:82). Men frånsett det 
kan organisationerna skilja sig storleks- och verksamhetsmässigt från varandra.  
Wijkström & Lundström (i Salamon & Anheier 1997) har undersökt hur stor fri-
villigsektorn är i ekonomiska termer, hur många organisationer som finns och 
vad som är specifikt för den svenska frivilligsektorn i internationell jämförelse. 
Resultaten visar att den svenska frivilligsektorn, storleksmässigt, är jämförbar 
med andra länder. Men den har en annan karaktär där andelen organisationer 
med direkt social inriktning är mindre i Sverige än i många andra länder, men 
ändock inte obetydlig. I Sverige utgörs en stor del av frivilligsektorn av fackliga 
organisationer, kultur, idrott och fritid. Den svenska sektorn kännetecknas även 
av en folkrörelsetradition, vilket innebär organisationer med stort medlemsantal. 
Författarna redovisar att frivilligsektorn har växt de senaste åren och ökat sin 
ekonomiska omsättning med drygt fem procent mellan 1992 och 2002.2 Områ-
den som ökar är kultur och fritid och social omsorg (Wijkström & Lundström 
2002). Studier har uppskattat antalet frivilligorganisationer i Sverige till 180 000 
varav 15 procent har anställd personal.3 Men frivilligsektorn utgörs till största 
delen av små föreningar utan anställda där arbetet utförs helt på frivillig och obe-
tald basis (Ibid.:179). 
 
Runt hälften av den svenska befolkningen uppgav i en undersökning om frivilli-
ga insatser att de hade utfört frivilligt, obetalt arbete under det senaste året (Med-
borgarnas insatser och engagemang i civilsamhället - några grundläggande upp-
gifter från en ny befolkningsstudie 2005).4 Tjugo procent av befolkningen upp-
gav 1993 att de utfört arbete inom en organisation med direkt social inriktning 
(SOU 2001:52). Engagemanget i frivilligorganisationer har legat på en stabil 
nivå sedan mätningarna började år 1992. Det finns en könsmässig uppdelning i 
vilken typ av frivilligarbete människor engagerar sig i. Kvinnor är i högre grad 
än män engagerade i frivilligorganisationer med social inriktning (SOU 
1999:84).  
 
Frivilligorganisationer bygger dock inte enbart på frivilligt engagemang som 
Wijkström och Lundströms studier visar. Många organisationer drivs med avlö-
nade anställda. Meeuwisse & Sunessons (1998) forskning pekar på att det skett 
en professionalisering av frivilligorganisationer med social inriktning. Det bety-
der att organisationerna anställer ändamålsenligt utbildad personal, vilket tolkats 
som en anpassning av frivilligorganisationerna mot det professionella sociala ar-
betet. Anpassningen har uppfattats som viktig för att organisationerna ska kunna 
konkurrera om bidrag och uppdrag och således säkra sin existens. Många av de 
organisationer som drivs av utbildad personal är vertikalt organiserade och avser 
välgörenhetsorganisationer, behandlingsorganisationer och externa stödrörelser 
och har benämnts som jag-för-dig organisationer. En annan frivilligorganisa-
tionskategori handlar om självhjälpsorganisationer av och med medlemmar med 

––––––––– 
2 Svenska Kyrkan är inte medräknad. Wijkström & Lundström använder benämningen ideell sektor. 

3 I den uppskattningen är stiftelser och mindre ekonomiska föreningar inräknade (Wijkström & Lundström 2002: 180). 

4 Medräknat är även frivilligt arbete utanför föreningslivet. 
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samma problematik eller intresse i syfte att stärka gruppen och värna dess intres-
sen. Organisationstypen bygger på en horisontell princip där medlemsinflytande 
och demokrati är väsentliga drag och benämns som vi-för-oss organisationer 
(Meeuwisse och Sunesson 1998:180-181). Den sistnämnda kan också ha anställd 
personal men drivs oftare av medlemmar med egen erfarenhet snarare än formell 
utbildning. 
 
Lundquist (1997) och Qvarsell (1993) har studerat den historiska utvecklingen 
av frivilligorganisationer och socialt arbete och påvisar närheten mellan offentlig 
och frivillig verksamhet. Frivilligorganisationer med social inriktning har funge-
rat som förlaga till professionellt socialt arbete som yrke och vetenskapligt ämne. 
Författarna visar att välfärdsstatens framväxt, och tillkomsten av socialt arbete 
som professionellt yrke och sociala frågor som statlig angelägenhet, förändrade 
frivilligorganisationers uppgift. Deras uppgifter gick från att ensamt ansvara för 
socialt arbete till att bli en sidoaktör inom välfärdsstatens område. När frivillig-
organisationerna inte längre var ensamma inom området blev en av deras uppgif-
ter att uppmärksamma offentliga myndigheter på nya grupper i behov av hjälp 
och bristfälligt ansvarstagande för socialt utsatta människor. Socialt inriktade 
frivilligorganisationer försvann således inte med välfärdsstatens inträde. Där-
emot har välfärdsstaten skymt sikten för frivilligorganisationer som välfärdsaktör 
inom välfärdsstatsforskning, vilket har uppmärksammats av bland andra Kuhnle 
& Selle (1992) och senare av bl.a. Svedberg (SOU 2001:52). De visar att socialt 
inriktade frivilligorganisationer finns och har funnits i de skandinaviska länderna 
och haft sina uppgifter trots utvecklade välfärdsstater med stark offentlig sektor. 
Frånvaron av studier av frivilligorganisationer märks bland annat i Esping-
Andersens (1990) välciterade verk om välfärdssregimer där frivilligorganisatio-
ner inte alls nämns. Inom vissa områden har frivilligorganisationer under hela 
1900-talet haft en framträdande roll. Stenius (1999) visar i sin avhandling att fri-
villigorganisationer inom missbruksvården alltid haft en stor andel av marknaden 
och samverkat med staten och kommuner. 
 
En omfattande del av 1990-talets frivilligorganisationsforskning, offentliga rap-
porter och statliga utredningar, handlar om relationen mellan den offentliga och 
den frivilliga sektorn (Kuhnle och Selle 1992, SOU 1993:71, SOU 1998:38, 
Isaksson 1993, Bergmark 1994, Lundström & Wijkström 1995, Stenius 1999 och 
Johansson 2001). Frivilligorganisationer får en stor del av sin inkomst från of-
fentliga instanser. Studier har visat att 70 procent av frivilligorganisationers in-
komster är offentliga bidrag, varav sjuttiofem procent är kommunala medel (Jo-
hansson 2005:84). 1999 uppgick den totala bidragssumman från kommuner till 
socialt inriktade frivilligorganisationer till 300 mkr (Socialstyrelsen 2002:29). I 
en kartläggning av svenska kommuners inställning till socialt inriktade frivillig-
organisationer uppges att kommunerna är positivt inställda till dessa och anser att 
de är viktiga inslag i kommunernas organisationsflora. Nästan samtliga av Sveri-
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ges kommuner ger bidrag till socialt inriktade frivilligorganisationer.5 I snitt gav 
kommunerna bidrag till 13 socialt inriktade frivilligorganisationer.6 Frivilligor-
ganisationer är således beroende av den offentliga sektorn som bidragsgivare och 
det har framhållits att relationen dem emellan har varit god (Kuhnle & Selle 
1992). Med god relation menas att organisationerna har fått pengar i form av ge-
nerella bidrag utan särskilda krav för vad de ska göra för dessa och frivilligorga-
nisationerna har uppfattats som självständiga. Det har tolkats som utmärkande 
för frivilligsektorn eftersom de själva bestämt hur pengarna ska användas. Dis-
kussionen om förändrade bidragsvillkor har ofta haft normativa inslag och präg-
lats av frågor om vem som gör vad och vem bör göra vad: offentlig sektor eller 
frivilligorganisationer (Amnå 1995, Nordfeldt 1999, Johansson 2001 och 2005). 
Några av de offentliga utredningarna har också haft ekonomiska förtecken och 
ställt frågor om vad samhället får tillbaka för bidragen till frivilligorganisationer. 
 
Forskare har beskrivit att Sverige som välfärdsstat utvecklas mot en välfärdsmix 
efter 1990-talets ekonomiska nedgång (Lindgren 2001). Innebörden är att andra 
aktörer än den offentliga sektorn är närvarande som välfärdsproducenter, där-
ibland frivilligorganisationer. Det betyder att under 1990-talet har en förändring 
ägt rum i arbetsdelningen mellan offentlig och frivillig sektor och forskare och 
representanter för frivilligorganisationer har påpekat att frivilligorganisationerna 
fått mer att göra för mindre bidrag.7 Det sistnämnda har kopplats till främst kom-
munernas försämrade ekonomi och villkoren för beviljande av ekonomiska före-
ningsbidrag. Framförallt har det handlat om generella bidrag som blivit resultat-
styrda eller prestationsbaserade, vilket antas ha påverkat organisationerna mot att 
utföra det arbete kommunen vill och inte det de själva önskar (Socialstyrelsen 
2002). Det har i frivilligorganisationsforskningen påpekats att förändringarna le-
der till påverkan på organisationernas utformning och inriktning av verksamhet 
(Johansson 2005).  
 
Den goda relation som Kuhnle & Selle (1992) gav uttryck för i början av 1990-
talet har enligt några forskare förändrats på basis av de förändrade villkoren för 
bidrag (Johansson 2001 och 2005, Lundström & Wijkström 1995 Isaksson 1993 
och Bergmark 1994). Litteratur inom området har pekat ut ett antal studerade och 
förväntade effekter som de resultatstyrda bidragen har haft och riskerar att få på 
frivilligorganisationerna. Studierna har gjorts i storleksmässigt olika kommuner 
för att få fram eventuella variationer mellan kommunstorlek. Men forskningsre-
sultaten visar samma tendenser oavsett storlek, nämligen att förändrade bidrags-
villkor påverkar frivilligorganisationernas självständighet. Johansson (2001) be-

––––––––– 
5 Av de kommuner som inte gav bidrag uppgav några att det inte fanns några socialt inriktade frivilligorganisationer i kommunen. 

Dessa kommuner har gemensamt att befolkningen understiger 15 000 invånare (Sociala ideella organisationer – som kommunerna 

ser dem 2002).  

6 Variationen mellan kommunerna är stor. Stockholm hade 1999 över 150 socialt inriktade frivilligorganisationer och i någon kommun 

fanns bara en organisation (Ibid.). 

7 Konferens Fria viljor lyfter Sverige. Socialstyrelsens årliga konferens om den ideella sektorn i samverkan med paraplyorganisationer 

inom det sociala området personlig kommunikation den 15 mars, 2005. 

 8



skriver de villkorade bidragen som konformitetstryck och visar att olika typer av 
organisationer hanterar kraven olika.  
 
Jag har identifierat sex effekter som tidigare forskning diskuterar i relation till 
kommunernas införande av villkorade bidrag. Dessa låg till grund för mitt första 
syfte. För det första uppges att ett sätt att hantera villkoren är att organisationer-
na förändrar verksamheten efter kommunens önskemål eller ställer sig utanför 
offentlig finansiering och finner andra finansiärer (Johansson 2001). Några orga-
nisationer försöker således komma undan det ekonomiska beroendet av offentlig 
finansiering för att slippa förändra sin verksamhet. Men det är inte troligt att alla 
organisationer har lika lätt att finna andra finansiärer. Privata sponsorer ställer 
också krav på organisationerna, vilket påverkar organisationernas utformning av 
verksamhet. För det andra uppges att organisationerna har blivit företag på en 
marknad med ökad konkurrens mellan varandra för att få uppdrag och bidrag 
(Johansson 2005). Om organisationerna är en del av marknaden kan det vara 
svårt att vidmakthålla den ideologiska grund och självständighet som frivilligor-
ganisationer vilar på. På marknaden är det andra spelregler som råder för att få 
uppdrag och bidrag än vad som tidigare gällde för att få offentliga bidrag. Innan 
förändringarna betalades bidragen lika mycket för att värna om organisations-
formen som för det arbetet som utförs. Frivilligorganisationer benämns ofta vik-
tiga som demokratiskolor eftersom människor som engagerar sig lär sig att arbe-
ta efter demokratiska principer likaväl som kunskap om det organisationen syftar 
till (Wijkström & Lundström 2002). För det tredje fungerar vissa organisationer 
som underleverantörer till kommunen med köp av fler tjänster från frivilligorga-
nisationer inom välfärdsområdet (Johansson 2001). För det fjärde pekar tidigare 
forskning på att organisationerna sedan 1990-talet oftare samverkar med kom-
munerna och organisationerna inte är lika självständiga efter införandet av vill-
korade bidrag eftersom de innebär ökad kontroll av organisationernas verksam-
het. Det har befarats riskera att organisationernas röstfunktion försvagats och att 
fler organisationer istället satsar på serviceverksamhet (Isaksson 1993, Lund-
ström & Wijkström 1995). Det innebär att frivilligorganisationernas uppgift som 
kritiker av socialt arbete som utförs av den offentliga sektorn antas ha minskat 
eller riskerar att minska. Det hänger ihop med det som tidigare forskning har be-
skrivit som en ökad konkurrens om bidrag där organisationerna inte gärna vill 
bita den hand som föder dem. För det femte har det visat sig att frivilligorganisa-
tionerna tar över mer ansvar från kommunerna (Bergmark 1994). När offentlig 
sektor drar ner sin verksamhet förväntas trycket på frivilligorganisationer öka. 
För det sjätte har flera frivilligorganisationer professionaliserats när de anställt 
utbildad personal för att hävda sig i konkurrensen om uppdrag och bidrag (Mee-
uwisse & Sunesson 1998). Det betyder att frivilliga insatser av engagerade mins-
kar och frivilligorganisationerna liknar vinstdrivande organisationer eller offent-
lig sektor på bekostnad av vad som beskrivits som organisationernas särart. 
 
Samtliga punkter indikerar rörelser i det sociala frivilligorganisationslandskapet 
som initierats av kommunernas förändrade förväntningar på frivilligorganisatio-
nerna och de uppgifter som de kan utföra inom välfärdsområdet. Organisationer-
na påverkas på olika sätt och några mer än andra av de villkorade bidragen och 
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de ökade förväntningarna. Men det är inte klarlagt om det är särskilda typer av 
organisationer som påverkas mer än andra. Inte heller framgår det om det hand-
lar om mindre tillfälliga förändringar eller om hela det sociala frivilligorganisa-
tionsfältet påverkats.  

1.2 Sammanfattning och studiens första 
avstamp  
Ovanstående genomgång av tidigare forskning presenterar bilder som visar att 
socialt inriktade frivilligorganisationer är en betydande del av det sociala land-
skapet, även om den delen är mindre i Sverige än i andra länder. Men den ge-
nomgår förändringar och sektorn har växt de senaste tio åren. Många människor 
är på fritiden engagerade i dessa socialt inriktade frivilligorganisationer och gör 
på regelbunden basis frivilliga insatser. Socialt inriktade frivilligorganisationer 
har funnits under hela 1900-talet och arbets- och ansvarsfördelningen av det so-
ciala arbetet har under seklet skiftat mellan det offentliga och det frivilliga. Oav-
sett arbetsdelningens utformning är frivilligorganisationerna i hög grad beroende 
av kommunala bidrag för att kunna driva sin verksamhet.  
 
Tidigare forskning visar att sedan 1990-talet har frivilligorganisationer fått mer 
ansvar som välfärdsproducent än de haft under lång tid. Samtidigt som organisa-
tionerna uppges ha fått ett ökat ansvar har också de kommunala bidragsvillkoren 
förändrats från generella till villkorade eller prestationsinriktade bidrag. Det in-
nebär att för att få pengar måste organisationerna uppfylla vissa krav eller 
genomföra en viss typ av verksamhet. Mitt intresse i tidigare forskning av frivil-
ligsverige var den förmodade förändringen av villkor för socialt inriktade frivil-
ligorganisationers bidrag och den förändrade arbetsfördelningen mellan den of-
fentliga och den frivilliga sektorn. Tidigare forskning pekade på att organisatio-
ner har förändrat sin verksamhet och professionaliserats för att passa kommu-
nens krav eller funnit andra bidragsgivare för att undkomma nya krav och för-
väntningar. Jag ville titta närmare på hur organisationerna hanterade förändring-
arna. För att undersöka detta ställde jag upp några urvalskriterier för studien: det 
skulle handla om socialt inriktade frivilligorganisationer som fick bidrag från en 
kommun som förändrat villkoren för bidragsgivande. I mitt andra syfte, som helt 
har ersatt det första, står organisationerna fortfarande i fokus och belyses ur soci-
ologisk organisationsteori. Varför det första syftet har tagits bort och ersatts med 
ett nytt redogör jag för i nästa kapitel. 

1.3 Disposition 
Det första kapitlet som är den inledande texten har beskrivit problemområdet och 
behandlat tidigare forskning. I det andra kapitlet går jag igenom studiens syfte i 
relation till mitt urval och tidigare forskning. Jag redovisar också mitt tillväga-
gångssätt för insamlande av material. Det tredje kapitlet ger en beskrivning av 
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studiens teoretiska utgångspunkter och definitioner av de grundläggande studie-
objekten: organisation och frivilligorganisation. Syftet med kapitlet är att presen-
tera för studien grundläggande begrepp som organisationer, organisatoriskt fält 
och organisationers gränser i det sociala landskapet. Kapitel fyra till sju är empi-
riska beskrivningar. Kapitel fyra handlar om organisationernas uppkomst med 
syfte att svara på frågan vad som krävdes för att organisationerna skulle upp-
komma och etableras. I kapitel fem studeras organisationerna som enhetlig 
grupp. Kapitlet handlar om organisationerna som institution och hur de genom 
sin institutionella grund positionerar sig mot den närliggande institutionen social-
tjänsten. Den institutionella basen markerar en gräns mot andra organisationer. 
Kapitel sex tar fasta på organisationernas verksamhet för att se hur de genom val 
av verksamhet och klientel positionerar sig mot varandra inom den studerade 
gruppen. Kapitel sju handlar om organisationernas gränser för in- och utflödet av 
personella resurser och om arbetsdelning mellan personalkategorierna i organisa-
tionerna. Det sista kapitlet, åtta, syftar till att knyta ihop säcken och diskutera de 
empiriska fynd som presenterats med utgångspunkt från det teoretiska ramverk 
som jag redogör för i kapitel tre. Jag tar även upp frågor som framkommit under 
studiens gång. 
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2 Empiriskt urval, syfte och 
tillvägagångssätt 

 
I det här kapitlet presenterar jag vägen till studiens andra och gällande syfte. Jag 
går även igenom mitt urvalsförfarande för den uppsättning socialt inriktade fri-
villigorganisationer som ligger till grund för studien. Jag redovisar också mitt 
tillvägagångssätt för att samla in och analysera det empiriska materialet. 

2.1 Studiens empiriska urval i relation till 
tidigare forskning - det andra avstampet 
I förra kapitlet framkom att tidigare forskning om socialt inriktade frivilligorga-
nisationer till stor del handlar om relationen mellan frivilligorganisationer och 
offentlig verksamhet. Utifrån denna fick jag uppfattningen att relationen och ar-
betsfördelningen mellan frivilligorganisationer och offentlig sektor var under 
förändring. Jag uppfattade att grunden för förändringen bestod i att många kom-
muner under 1990-talet ändrade sina villkor för ekonomiska bidrag till socialt in-
riktade frivilligorganisationer (Johansson 2001). De nya villkoren beskrivs som 
specifika eller resultatstyrda och tidigare bidrag som generella. Villkorade bidrag 
innebär bland annat att kommunerna ställer krav på motprestation med tydligare 
återkoppling och redovisning av använda bidrag. Kommunernas införande av 
villkorade bidrag antas ha påverkat frivilligorganisationerna genom att de anpas-
sar sin verksamhet efter kommunens önskemål och inte efter det de själva anser 
behöver prioriteras (se exempelvis SOU 1993:71 och SOU 1998:38). Ett par stu-
dier har visat ett urval organisationers olika strategier (anpassning, val av andra 
bidragsgivare etc.) för att hantera situationen med förändrade villkor (Johansson 
2001 och 2005). Som jag nämnt tidigare var det de socialt inriktade frivilligorga-
nisationernas hantering av förändringarna som jag ville studera.  
 
För att finna ett relevant empiriskt urval vände jag mig till socialnämnden i Väx-
jö kommun och gick igenom deras förteckning över beviljade bidrag. Empirin 
för den här studien baseras på de tolv socialt inriktade frivilligorganisationer som 
beviljades bidrag därifrån år 2004. Organisationerna uppfyllde de kriterier som 
jag ställt upp: de var socialt inriktade frivilligorganisationer och de fick bidrag 
från kommunen. Således var de första delarna av mina urvalskriterier uppfyllda. 
Eftersom jag ville studera effekterna hos organisationerna av de förmodade för-
ändringarna och organisationernas sätt att hantera dessa var jag tvungen att un-
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dersöka om socialnämnden i Växjö hade följt vad flertalet andra kommuner gjort 
och ändrat sina villkor. Det visade sig att så var fallet. 
 
Socialnämnden i Växjö kommun införde 1999, precis som flertalet andra kom-
muner, Riktlinjer för föreningsbidrag för socialt arbete.8 Jag var intresserad av 
att förstå hur organisationerna hanterade de nya Riktlinjerna, som jag antog på 
något sätt förändrade förutsättningarna för organisationerna och deras verksam-
het (Riktlinjerna presenteras i bilaga 1). Jag kontrollerade också att organisatio-
nerna varit med före införandet av Riktlinjerna eftersom de annars inte kunnat 
uppfatta förändringen, vilket det visade sig att alla organisationer utom en hade 
varit (se tabell 2 sid. 18). Jag började med att intervjua organisationsrepresentan-
ter från de tolv organisationerna med idén att studera förändringsprocessen. In-
tressant nog stod informanterna som levande frågetecken inför mina frågor. De 
kände inte till införandet av socialnämndens Riktlinjer för föreningsbidrag och 
hade således inte ändrat förhållningssätt eftersom de inte upplevt förändrade för-
väntningar. Informanterna gav snarare uttryck för en säkerhet för att få bidrag i 
framtiden för att fortsätta driva den verksamhet som de alltid gjort och själva 
valt. De kände inte heller till vilka andra organisationer som också fick bidrag 
från socialnämnden. De gav således inte en bild av någon medveten konkurrens-
situation mellan organisationerna. Organisationerna hade inte heller förändrat sin 
verksamhet eller vänt sig till andra finansiärer för att undvika styrning av social-
nämnden. De hade inte professionaliserat verksamheten i bemärkelsen att de an-
ställt utbildad personal. De mindre förändringar som hade gjorts eller planerades 
hade förklaringar som att de aktiva ville förnya sig. Det handlade om vanliga in-
omorganisatoriska variationer som inte kunde förklaras med yttre förändrade 
villkor och bidragsformer som socialnämnden hade infört. Eftersom jag förväntat 
mig andra svar blev jag till en början förbryllad. Men jag insåg att den säkerhet 
för fortsatt verksamhet och överlevnad som organisationernas gav uttryck för 
gjorde urvalet än mer intressant. Hur kan man förstå den här gruppen organisa-
tioner? Vad är det för organisationer? Vilka omgivande faktorer är väsentliga för 
de olika utfallen som min och tidigare studier ger? Resultatet från de första inter-
vjuerna motiverar ett mer öppet och explorativt syfte. Jag ville så förutsättnings-
löst som möjligt studera uppsättningen organisationer ur andra synvinklar för att 
få syn på aspekter som kunde förklara frånvaron av förändringarna och öppna 
upp nya vägar för att förstå det sociala frivilligorganisationslandskapet. Eftersom 
den grupp organisationer som jag har valt att studera har samma förutsättningar 
som de organisationer som tidigare beskrivits måste det finnas faktorer som gör 
att utfallen av studierna blir olika. Vilka är de outtalade premisserna? För att för-
söka avtäcka dessa kommer jag att analysera materialet ur organisationssociolo-
gisk synvinkel. Det betyder att jag inte tar särskild hänsyn till organisationernas 

––––––––– 
8 Tidigare fanns inga Riktlinjer eller villkor för beviljande av föreningsbidrag. Riktlinjerna infördes för att socialnämnden ville få kon-

troll över vart pengarna gick, hur de fördelades och att de var rätt fördelade mellan organisationerna (A. Mårtensson, intervju 5 juni, 

2004). Enligt socialnämndens sammanträdesprotokoll 1999-01-20 diskuterades frågan om fördelning av bidrag till föreningsanslag 

förvaltningen fick i uppdrag att ”göra en översyn av nämndens riktlinjer för föreningsanslag”. 
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specifika egenskaper annat än som empiriska resultat. Jag utgår ifrån att frivil-
ligorganisationerna fungerar som vilka organisationer som helst. 

2.2 Syfte 
Den här studiens syfte är att diskutera förutsättningarna för den uppsättningen 
socialt inriktade frivilligorganisationer som beviljas bidrag av socialnämnden i 
Växjö kommun. Med hjälp av ett sociologiskt organisationsperspektiv med fokus 
på gränser kommer jag att undersöka villkoren för den studerade uppsättningen 
organisationers uppkomst och etablering. Studien har en explorativ ansats där 
undersökningen av de studerade organisationerna syftar till att förstå en del i det 
frivilligorganisatoriska landskapets förutsättningar och mekanismer. 

2.3 Växjö socialnämnds fördelning av 
föreningsbidrag 
Växjö kommuns socialnämnd avsatte år 2004 700 000 kronor i föreningsbidrag 
till de tolv socialt inriktade frivilligorganisationerna. Vid årets slut hade 690 000 
kronor betalats ut fördelat på de tolv organisationerna. 10 000 kronor betalades 
således inte ut utan gick tillbaka till den totala budgeten. Tabellen nedan visar 
vilka organisationer som fick bidrag och hur pengarna fördelades (Socialnämn-
dens årsredovisning 2004). 
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Organisation År 2004 beviljade 
bidrag från social-
nämnden 

Kvinnojouren 225 000 kr 
Länken 195 000 kr 
Hela Människan Ria 95 000 kr 
Mansjouren 76 000 kr 
Brottsofferjouren 40 000 kr 
Den Öppna Dörren 30 000 kr 

Simonföreningen 20 000 kr 
Bris syd 5000 kr 
Adoptionscentrum 
sydöst 

4000 kr 

Vita Huset 3000 kr 
Noaks Ark 2000 kr 
VågaVa 2000 kr 
Summa 697 000 kr 
 
Tabell 1 Socialnämndens bidragsbeviljade organisationer och bidragssumma för år 
2004. 
 
Av de organisationer som beviljades pengar år 2004 har de flesta funnits med i 
föreningsförteckningarna under en längre tid. Av bilaga två framgår att det är 
ungefär samma organisationer som beviljats bidrag under en tioårsperiod. Priori-
teringsordningen och fördelningen av pengarna mellan organisationerna är också 
ungefär densamma. Organisationer söker dock alltid mer pengar än vad de bevil-
jas, vilket framgår av inkomna ansökningar till socialnämnden och för samtliga 
är kommunen en stor inkomstkälla (se bilaga tre).9 Majoriteten av de organisa-
tioner som beviljades bidrag 2004 har varit med längre än den tioårsperiod som 
bilaga två visar.  
 
Jag diskuterar det första bidraget och organisationernas uppkomst i kapitel fyra. 
Men jag vill redan här presentera årtalet för detsamma i syfte att visa att organi-
sationerna i den studerade uppsättningen har beviljats bidrag en längre tid. 
 

 
 
 
 
 

––––––––– 
9 Växjö kommunarkiv: sammanträdesprotokoll  med beviljade bidrag 1971-1981 och 1982-. 
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Organisation 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 
Kvinnojouren  1982   

Länken 197210    
Hela Människan 

Ria 
1975    

Mansjouren  1989   
Brottsofferjouren   1993  

Den Öppna Dörren 1979    
Simonföreningen   1995  

Bris   1995  
Adoptionscentrum-

sydöst 
 1980   

Vita Huset   1995  
Noaks Ark   1995  

VågaVa    2004 
Antal 3 3 5 1 

 
Tabell 2. Första beviljade bidraget, från och med 1971, till de organisationer som 
beviljades föreningsbidrag 2004.  
 
Tre av organisationerna har funnits med sedan 1970-talet, tre beviljades bidrag 
första gången under 1980-talet och fem av organisationerna tillkom under 1990-
talet. Endast en av organisationerna har tillkommit under 2000-talet. Majoriteten 
av organisationerna har således funnits med i minst 20 år. 
 
För att undersöka eventuell konkurrens mellan organisationer som sökte pengar 
har jag för år 2004 studerat hur många organisationer som ansökte om bidrag och 
som fick avslag på sina ansökningar.11 Genomgången visade sig att nästan samt-
liga som sökte föreningsbidrag beviljades och endast ett fåtal ansökningar av-
slogs. År 2004 var det två ansökningar som fick avslag.12 Motiveringen var att 
verksamheten inte vände sig till socialnämndens målgrupp. Om en organisation 
som ansöker om bidrag inte faller inom ramen för socialnämndens målgrupp el-
ler inom Riktlinjerna händer det att socialnämnden självmant flyttar över organi-
sationens ansökan till en annan nämnd (ofta omsorgsnämnden eftersom den lig-
ger nära socialnämndens verksamhetsområde). På så sätt kan man säga att soci-
alnämnden, och andra nämnder, värnar om frivilligorganisationernas fortsatta 
existens genom att de själva flyttar organisationer mellan nämnder där de anser 
att de bäst hör hemma istället för att ge avslag på ansökningar som de inte tycker 
passar in. 
 
––––––––– 
10 Länken har sannolikt fått bidrag under en längre tid, men jag har inte sökt vidare i arkiven. Jag återkommer till det i kapitel fyra. 

11 Enligt socialnämndens protokoll över föreningsbidrag är det en kärna organisationer som återkommer med ansökningar och beviljas 

bidrag varje år. 

12 De som fick avslag år 2004 var: SPEC-kretsen (Suicidprevention och efterlevandes stöd) sammanträdesprotokoll socialnämndens 

2004-03-31 och Unga Örnar (för cirkusskola) sammanträdesprotokoll socialnämnden 2004-04-28. 
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Ovanstående pekar på två saker som är viktiga och som gör det intressant att stu-
dera organisationerna för att förstå varför de inte påverkats av de nya villkoren i 
socialnämndens Riktlinjer för föreningsbidrag. För det första framstår det som att 
det inte finns någon direkt konkurrens mellan organisationer som söker eftersom 
det enbart är få undantag som inte beviljas bidrag. I avslagsfallen handlade det 
om att de inte hade inriktning mot socialnämndens verksamhetsområde.13 Andra 
socialt inriktade frivilligorganisationer i kommunen söker sin inkomst från andra 
håll. För det andra verkar pengarna vara fördelade mellan de organisationer som 
finns. Om vi tittar på bilaga två ser vi att det inte finns särskilt stora förändringar 
i varken totalsumman för bidrag eller bidragsfördelningen mellan organisatio-
nerna under den tioårsperiod som tabellen visar. Det innebär att det är en stabil 
uppsättning socialt inriktade frivilligorganisationer som återkommer från år till 
år. Den aktuella uppsättningen organisationer kan beskrivas som prenumeranter 
på pengar från socialnämnden. Det verkar inte krävas mer än att de skickar in 
sina ansökningar för att beviljas bidrag. Eftersom de tidigare år skött sina upp-
drag finns det ingen anledning för socialnämnden att misstänka att de inte skulle 
göra det igen. 

2.3.1 Ett urval kommuner och bidrag till frivilligorganisationer 
För att kontrollera att Växjö inte är ett unikt exempel har jag gjort en mindre stu-
die i fyra andra kommuner: Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Halmstad. Ut-
gångspunkten var samma övergripande frågor som var utmärkande för mitt urval 
i Växjö kommun. Frågorna var: om (till socialt inriktade frivilligorganisationer) 
bidragsgivande nämnd förändrat villkoren för beviljande av bidrag, vilka organi-
sationer som beviljades bidrag före och efter införandet av bidragen och hur 
mycket pengar som fördelades mellan organisationerna. Syftet var att se om de 
valda kommunerna också hade förändrat villkoren för föreningsbidrag till socialt 
inriktade frivilligorganisationer och om det hade påverkat uppsättningen organi-
sationer. Jag antog att om uppsättningen organisationer var densamma efter infö-
rande av nya bidragsvillkor kan dessa inte ha haft någon direkt inverkan i de ut-
valda kommunerna heller. De nya villkoren för föreningsbidrag kan ha haft på-
verkan på organisationernas verksamhet, vilket jag av det tillgängliga materialet 
inte kan dra några slutsatser av. Det jag kan säga är att det handlar om samma 
uppsättning organisationer och att sammansättningen inte har påverkats. 
 
De valda kommunerna har en geografisk och storleksmässig närhet till varandra 
och befinner sig inom ramen för Sveriges kommun- och landstings definition av 
––––––––– 
13 I socialnämndens föreningsförteckning förekommer fler variationer. Organisationer som under flera år beviljats bidrag försvinner 

från ett år till ett annat från bidragsförteckningen. I vissa fall läggs organisationer ned och försvinner av den anledningen (exempel-

vis Föräldraföreningen Mot Narkotika). I andra fall byter organisationen bidragsgivande nämnd. Om det sistnämnda är fallet är det 

inte organisationerna som själva söker från en annan nämnd, utan nämnderna själva som kommer överrens om vem som ska ge vil-

ken organisation bidrag. Som exempel kan föreningen Atrium nämnas. Atrium har fått en större summa pengar från socialnämnden 

under ett antal år, men flyttades efter en kommunal omorganisation till omsorgsnämnden mot samma bidrag. (R. Ekman, intervju 4 

april, 2005). 
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––––––––– 

större kommuner.14 De har valts för att de är jämförbara storleksmässigt och i 
faktorer som antal socialbidragstagare, arbetslöshetsstatistik och åldersamman-
sättning.15 Det indikerar att flödet av sociala problem i kommunerna är jämför-
bara, vilket påverkar socialtjänstens omfattning och budget och således även bi-
drag till, och behov av, socialt inriktade frivilligorganisationer. Utifrån dess kri-
terier har jag i tabellen nedan sammanställt vilka socialt inriktade frivilligorgani-
sationer som finns i respektive kommun, hur mycket pengar kommunen avsätter 
för socialt inriktade frivilligorganisationer och under vilka villkor organisatio-
nerna beviljas bidrag. 

14 För att kategoriseras som en större kommun är invånarantalet mellan 50 000 och 200 000 invånare och tätortsgrad på över 70 pro-

cent. I Sveriges kommun- och landstings kategori ”större städer” finns 27 av landets kommuner 

(http://www.skl.se/artikel.asp?A=11248&C=445 den 3 september 2005).  

15 Informationen är hämtad från SCB (www.scb.se den 7 september 2005) i kategorierna: befolkning och socialtjänst, samt AMS Ut-

rednings- och statistikenhet för arbetslöshetsstatistik (www.ams.se/admin den 15 augusti 2005) September 2004 Arbetslösa samt i 

konjunktur beroende program anta samt i procent av arbetskraften. 

http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
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http://www.scb.se/
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Kommun Bidrag till socialt inrik-
tade frivilligorganisa-
tioner (i klumpsumma) 
år  

 Socialnämndens an-
svarsområde 

Krav förenat med bi-
drag 

Organisationer i nät-
verk eller tillhörande 
riksorganisationer 

Lokala enskilda 
organisationer 

Kalmar 199 000 kr (2003) 
226 000 kr (2004) 

Socialnämnden an-
svarar för individ och 
familj, flyktingmot-
tagning, budgetråd-
givning och alkohol-
tillsyn. 

Kultur- och fritidsnämn-
den ansvarar för alla fö-
reningsbidrag sedan 
1980-talet. Några organi-
sationer vars verksamhet 
ligger nära andra nämn-
der får dock fortfarande 
bidrag från respektive 
nämnd. 

2003 Kris och Kvinno-
jouren. Bidrag till bl. a 
Bris och Brottsofferjou-
ren gick 2002 över till 
kultur och fritidsnämn-
den.  

Förenings-
gemenskap  
80 000 kr. 
 

Karlskrona 817 000 kr (2003) 
820 000 kr (2004) 

Individ och familj 1995 formaliserades kra-
ven för bidragsansök-
ning. 

Länkarna, Hela Männi-
skan, Adoptionscent-
rum-sydöst, Kris, 
Brottsofferjouren, Kvin-
nojouren. 

Enade föräldrar 
med ansvar 
10 000 kr 
2003  

Kristianstad 774 000 kr (2003) och 
924 000 kr (2004) 

Individ och familj 1992 stramades bidrags-
kraven upp med krav på 
verksamhet inom social-
nämndens område och 
genomskinlighet i frivil-
ligorganisationen. 

Hela Människan Ria, 
Kvinnojouren, Bris, 
Brottsofferföreningen, 
Adoptionscentrum-
sydöst, Mansjouren. 

0  

Halmstad 860 000 kr (2003) 
879 000 kr (2004) 

Handikapp och socia-
la frågor 

1999 förändrades kraven 
till att organisationerna 
ska vara till nytta för so-
cialnämnden. 

KF Länken, Kvinnojou-
ren, Brottsofferförening-
en, VågaVa, Hela Män-
niskan. 

0 

991 000 kr (2003) 
690 000 kr (2004) 

Individ och familj 
 

1999 infördes Riktlinjer 
för föreningsbidrag för 
socialnämndens före-
ningar. 

KF Länken, Mansjouren, 
Bris, Adoptionscentrum-
sydöst, Kvinnojouren, 
Brottsofferjouren, Hela 
Människan Ria. 

Vita Huset  
3000 kr 

Växjö 

 



 
Tabell 3. Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Halmstad och Växjö kommuners so-
cialt inriktade frivilligorganisationer, bidragssumma, förändringar av villkor för 
bidrag eller införande av Riktlinjer för bidrag och riksorganisationer respektive 
lokala organisationer. 
Informationen är hämtad från respektive kommuns socialnämnds protokoll och 
personlig kommunikation där respektive informant har sammanställt material ut-
ifrån de frågor jag ställt.16   
I kolumnen Organisationer är inte alla som fått bidrag nämnda utan enbart de 
som är återkommande i de studerade kommunerna. 
 
Kalmar ser ut att ge mindre i bidrag än övriga kommuner, vilket beror på att de 
har en annan organisering för fördelning av föreningsbidrag. I Kalmar är det kul-
tur- och fritidsnämnden som har det övergripande ansvaret för föreningsbidrag 
till samtliga frivilligorganisationer oavsett organisationernas inriktning. Kom-
munens socialnämnd har dock, efter den kommunala omorganisationen, kvar ett 
par organisationer till vilka man ger bidrag. Sammanställningen visar att samtli-
ga kommuner har en liknande uppsättning organisationer och ger ungefär lika 
mycket pengar i klumpsumma även om fördelningen mellan organisationerna 
kan skilja sig åt.  
 
Påfallande är också att antalet enskilda lokala organisationer i respektive kom-
mun är litet om det ens finns någon som inte ingår i ett större nätverk med mo-
derorganisation. Majoriteten av organisationerna sorterar således under större 
riksorganisationer eller nätverk. Jag vill också framhålla att det finns en kärn-
uppsättning organisationer som är aktiva i samtliga studerade kommuner. Samt-
liga kommuner i studien har under 1990-talet förändrat villkor (en under 1980-
talet) eller infört riktlinjer för föreningsbidragen. Men en genomgång av bidrags-
förteckningarna under en tioårsperiod visar att det inte förändrat uppsättningen 
organisationer nämnvärt. Det är ungefär samma uppsättning organisationer som 
har fått bidrag under den tioårsperioden, före och efter införandet av villkor eller 
förändrade bidragskrav. Jämförelsekommunernas införande av villkorade bidrag 
har således inte haft någon större inverkan på organisationsuppsättningen. 
 
Växjö kommun och socialnämndens organisationer representerar således större 
kommuner. Anledningen till att jag valde att ta min utgångspunkt i år 2004 är för 
––––––––– 
16 Kalmar kommun. Informationsmaterial om socialnämnden, föreningsbidrag och socialt inriktade frivilligorganisationer (K. Appert, 

personlig kommunikation, 24 oktober, 2005). 

Karlskrona kommun. Informationsmaterial om socialnämnden, föreningsbidrag och socialt inriktade frivilligorganisationer. (S. Trolle, 

personlig kommunikation, 22 oktober, 2005). 

Kristianstad kommun. Informationsmaterial om socialnämnden, föreningsbidrag och socialt inriktade frivilligorganisationer (M. Ril-

heim, personlig kommunikation, 10 november, 2005). 

Halmstad kommun. Informationsmaterial om socialnämnden, föreningsbidrag och socialt inriktade frivilligorganisationer (B. Hedding, 

personlig kommunikation, 20 oktober, 2005). 

Växjö kommun. Informationsmaterial om socialnämnden, föreningsbidrag och socialt inriktade frivilligorganisationer. (R. Ekman, 

personlig kommunikation, 2004 och 2005). 
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att det hunnit gå några år efter att de nya Riktlinjerna infördes. Det gav möjlighet 
att studera eventuella effekter av dessa, vilket jag antog bland annat avspeglade 
sig i bidragsförteckningarna genom att vissa organisationer hade försvunnit, 
andra tillkommit och att fördelningen av bidrag förändrats. Min tanke i början av 
studien var också att organisationerna vid det laget hade hunnit etablera nya sätt 
att driva verksamheten och eventuellt infört nya strategier för att hantera Riktlin-
jerna. 
 
Informationen från organisationernas verksamhetsberättelser är från 2003 efter-
som de av naturliga skäl lämnade in föregående års rapporter när de ansökte och 
beviljades bidrag 2004.17 Det finns en möjlighet att organisationerna hade glömt 
bort att det infördes Riktlinjer för föreningsbidrag 1999 och gjort det nya förfa-
randet till rutin eftersom det hunnit gå några år. För att säkerställa att så inte var 
fallet frågade jag vem som hanterat ansökningarna innan och efter införandet. 
Vid några tillfällen framgick att det var samma person innan och efter Riktlinjer-
nas införande och att den personen inte gjort några förändringar eller inte visste 
att det förändrats. I andra fall uppgav den ekonomiansvariga i organisationen att 
hon följt de rutiner som rådde innan hon kom in i organisationen (och innan infö-
randet av Riktlinjerna) och inte genomfört några förändringar. Således har infö-
randet inte glömts bort utan snarare inte framgått till organisationernas medlem-
mar. 
 
Det går att hävda att eftersom de valda kommunerna är lika till storlek och i 
sammansättningen av sociala problem, är de också i behov av samma tjänster 
som de socialt inriktade frivilligorganisationerna erbjuder. Det skulle förklara 
varför uppsättningen är liknande i de valda kommunerna. Jag menar att det kan 
förklara varför det finns samma typ av organisationer, men inte samma organisa-
tion att det är just Hela Människan Ria som hanterar hemlösa och inte andra lo-
kala organisationer. Dessutom finns en liknande uppsättning organisationer i 
flertalet kommuner oavsett storlek, omfattning och typer av sociala problem, vil-
ket gör uppsättningen organisationer än mer intressant. 

2.4 Insamling av material 
För att undersöka den aktuella uppsättningen organisationer och deras förutsätt-
ningar har jag intervjuat representanter från de aktuella frivilligorganisationerna, 
socialnämnd, arbetsförmedlingen, socialförvaltning och socialtjänst. Jag har även 
använt tryckta källor i form av organisationernas verksamhetsberättelser, eko-
nomiska årsredovisningar och informationsblad från frivilligorganisationerna. 
För den historiska tillbakablicken av socialnämndens bidragsbeviljande har jag 
hämtat material från kommunarkivet i Växjö. Under avhandlingens gång refere-

––––––––– 
17 Organisationernas verksamhetsberättelser för 2003 finns hos respektive organisation och i de flesta fall hos socialförvaltningens 

ekonomisekreterare. Tidigare verksamhetsberättelser finns i Växjö kommunarkiv under 1062 och 1063. 
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rar jag e-postkommunikation, telefonkontakt och möten som personlig kommu-
nikation. När jag skriver intervjuer avses personliga möten.  
 
Verksamhetsberättelserna och årsredovisningarna har inte alltid varit helt lätta att 
få tag i varken från organisationerna själva eller socialnämnden, dit de som be-
viljas bidrag ska skicka dessa för att organisationerna ska kunna kontrolleras. 
Men tillgänglighet till materialet skiljer sig mycket mellan organisationerna. Vis-
sa har formaliserade berättelser och årsredovisningar som ligger på deras hemsi-
dor för att allmänheten lätt ska kunna kontrollera organisationernas verksam-
hetsberättelser och användning av pengar. De flesta har direkt lämnat ut allt ma-
terial som jag har bett om. En del organisationer har svårt att få tag på frivilliga 
som vill lägga tid på administrativt arbete. Det i kombination med att organisa-
tionen har en liten budget och begränsad verksamhet resulterar i att de endast gör 
kortfattade redovisningar. Det gör att det är svårt att utläsa vad som faktiskt har 
gjorts under året och vad pengarna har gått till. Någon organisation har ”övrigt” 
som den största utgiftsposten, och mer ingående information om vad posten in-
nehåller har jag inte lyckats få. Att årsredovisningar och verksamhetsberättelser 
inte alltid funnits hos socialnämnden har jag uppfattat som ett resultat i sig. Jag 
tolkar det som att socialnämndens krav på att organisationerna ska redovisa sin 
verksamhet och årsredovisning för att få pengar nästa år, inte tar sig det uttryck 
jag först uppfattade, vilket var hårdare krav på organisationerna med redovis-
ningsskyldighet och kontroll av verksamheterna. Snarare tolkar jag avsaknaden 
av redovisningar som ett uttryck för att organisationerna är väl kända och etable-
rade hos socialnämnden och att de inte alltid kontrollerar återrapporteringen ef-
tersom de vet vilka organisationerna är och vad de gör. De nya Riktlinjerna upp-
fattar jag som ett tecken på att kommunen följde med i samma trend som andra 
kommuner när de införde dessa, snarare än att socialnämnden försökte ändra or-
ganisationernas verksamhet eller öka konkurrensen mellan organisationerna för 
att få ut mer arbete för bidragen. 
 
Materialet från kommunarkivet i Växjö rör socialnämndens bidragsgivning till 
frivilligorganisationer.18 Jag var intresserad av under vilka villkor organisatio-
nerna tidigare fått bidrag och vilka organisationer som fått bidrag. Informationen 
jag fann gav mig en bild av detta och av organisationernas utveckling av verk-
samheten eftersom jag, i den mån det har varit möjligt, har gått igenom verksam-
hetsberättelser från när de uppkom och fram tills 2004. Ett intressant fynd från 
arkivet var att organisationerna skickade in samma typ av beskrivning av verk-
samheten till socialnämnden åtminstone från 1971, som är det första år jag har 
studerat. Det innebär att införandet av Riktlinjer för beviljande av bidrag inte 
förändrat förfarandet av ansökningar och återrapportering, lika lite som det för-
ändrat uppsättningen organisationer. 
 
––––––––– 
18 Motsvarigheten till socialnämnden kallades fram till 1991 för Sociala Centralnämnden. Den nämnden fanns mellan åren 1971 och 

1991. Socialnämnden ansvarade under de åren även för barn och äldreomsorg som efter 1991 års kommunallag splittrades upp i social-

nämnden, skol- och barnomsorgsnämnden och omsorgsnämnden. 
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Eftersom det är socialnämnden som betalar ut bidragen till organisationerna bör-
jade jag med att intervjua ordföranden i nämnden för att få kunskap om hur de 
resonerar om bidragsfördelningen och om organisationerna (intervjumall bilaga 
fyra).19 Jag har också genomfört en intervju i samtalsform med en ekonomisek-
reterare i socialnämnden eftersom hon har kontakt med organisationerna och 
hanterar inkomna ansökningar.20 Syftet var främst att få kunskap om hur gången 
för ansökningar ser ut. Jag har även deltagit på socialnämndens möte när fördel-
ningen av bidrag för år 2005 skulle beslutas för att få en inblick hur socialnämn-
dens ledamöter resonerar om frivilligorganisationerna och bidragsfördelningen.21  
 
Jag har även gjort sammanlagt elva intervjuer med olika personer inom social-
förvaltningen. Socialförvaltningens chef, verksamhetschefer inom socialtjänsten 
och socialsekreterare.22 Syftet var att undersöka kontakten mellan socialtjänst 
och frivilligorganisationerna och få en inblick i hur arbetsuppdelningen mellan 
aktörerna ser ut. Intervjuerna med informanter från socialtjänsten hjälpte mig att 
förstå hur frivilligorganisationer och socialtjänsten positionerar sig på det sociala 
fältet och tydliggjorde olika drag hos aktörerna. Framförallt upptäckte jag institu-
tionella skillnader mellan aktörerna som är väsentliga för organisationernas posi-
tionering och anledningar för en viss utformning av verksamheter, vilket jag dis-
kuterar i kapitel fem.  
 
Som ett led i att förstå arbetsdelningen och förändringen i relationen mellan det 
offentliga och frivilligorganisationer deltog jag i en konferens med representan-
ter från frivilligorganisationer och socialtstyrelsen där frågan diskuterades.23 Jag 
har också deltagit i möte om socialt frivilligarbete och möte mellan representan-
ter från socialtjänst och kvinnojouren i Växjö.24 Det har syftat till att förstå hur 
organisationerna positionerar sig på det sociala fältet och vilka förväntningar på 
varandra som de ger uttryck för och arbetsfördelning på fältet. 
 
Många organisationer har anställda med lönebidrag varför jag har gjort intervjuer 
med representanter från arbetsförmedlingen för att få kunskap om hur lönebi-
dragsanställningar och tillsättningen av sådana anställningar går till.25 En infor-
mant från arbetsmarknadsstyrelsen har hjälpt mig med information och statistik 

––––––––– 
19 A. Mårtensson intervju, 5 juni, 2004. 

20 R. Ekman intervju, 4 april, 2005. 

21 Socialnämnden sammanträde, den 30 mars, 2005. 

22 A. Hägg, intervju, 5 juni, 2005. A. Nyström intervju, 22 april, 2005. E. Malmefeldt intervju, 19 maj 2005. B. Johansson intervju, 26 

maj, 2005. B. intervju, 20 maj, 2005. A. intervju, 26 maj 2005. M. intervju, 13 maj, 2005. M. intervju, 8 september 2005. L. intervju 

23 september, 2005. 

Jag har utelämnat vissa namn på socialsekreterare som intervjuats. Jag har inte bifogat intervjumallar från intervjuerna med represen-

tanter från socialtjänsten eftersom intervjuerna använts främst för min förståelse för arbetsdelningen och inte som primärempiri i av-

handlingen. Det finns ett citat med från de intervjuerna, men utöver det ligger intervjuerna som bakgrundskunskap för vilka vidare 

frågor jag ställt till materialet. Jag tror inte att uppfattningen av mina resultat förändras genom en presentation av intervjumallen. 

23 Konferens Fria viljor lyfter Sverige. Socialstyrelsens årliga konferens om den ideella sektorn i samverkan med paraplyorganisatio-

ner inom det sociala området personlig kommunikation, den 15 mars, 2005. 

24 Möte med socialtjänsten i Växjö och kranskommuner och kvinnojouren Blenda, personlig kommunikation, den 13 september, 2005. 

25 S. Olsson, intervju den 4 mars, 2005 
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om antalet anställda med lönebidrag i kommunen och vilka sektorer de befinner 
sig i.26

2.4.1 Lokalorganisationer 
Totalt är 18 intervjuer genomförda med representanter som vid intervjutillfället 
var aktiva medlemmar eller anställda i de tolv aktuella organisationerna (inter-
vjumall bilaga sex). 27 Ett par av dessa har jag enbart haft telefon- och e-
postkontakt med och resten har jag personligen träffat för intervjuer. Jag har per-
sonligen träffat minst en informant från varje organisation. I vissa organisationer 
har jag bara träffat en och i andra har jag träffat flera. Det hänger ihop med de 
olika informanternas kunskap om organisationen. I några fall har den första re-
presentanten inte kunnat svara på alla frågor och jag har sökt andra för att få mer 
information. Skillnaden i olika informanters kunskap i frågor om organisationer-
na gav mig kunskap om arbetsdelningen mellan personalkategorier i organisatio-
nerna.  
 
Några organisationer har varit svåra att få tag i och jag vet därför mindre om 
några och mer om andra. Jag tror inte att mer kunskap om de jag vet mindre om 
hade förändrat studiens resultat eftersom jag har fått svar på de centrala frågorna 
och samtliga organisationerna följer samma mönster. Svårigheten att få tid med 
representanter från frivilligorganisationerna speglar att det är just frivilligorgani-
sationer som är studieobjekt. Det innebär att personer inte alltid har tid för upp-
gifter som intervjuer eftersom de lägger mycket av sin fritid i organisationerna. 
 
De första intervjuerna ägde rum under 2004 och 2005 men efter mötet för inter-
vjuerna har jag haft kontakt med organisationerna vid flertalet tillfällen för att 
klargöra vissa frågor och för att få mer information eftersom nya frågor hela ti-
den har väckts. Jag har även haft telefonkontakt med personer som inte längre är 
aktiva men som var med vid uppkomsten av organisationen för att få kunskap 
om den fasen.28  
––––––––– 

 

26 Arbetsmarknadsstyrelsen, personlig kommunikation E. Hall den 9 november, 2005 

27 Kvinnojouren, intervju A den 4 oktober, 2004, B den 27 april, 2005 och C den 23 juni, 2005. 

Ria, intervju A den 4 oktober, 2004, B den 27 april, 2005 och C den 23 juni, 2005. 

Länken, intervju, 19 augusti, 2004. 

Ria Hela Människan intervju den 19 augusti, 2004. 

Mansjouren, Kronoberg intervju den 18 augusti, 2004. 

Brottsofferjouren, intervju A den 17 augusti, 2004 och B den 12 oktober, 2004. 

Den Öppna Dörren intervju den 25 november, 2004). 

Simonföreningen intervju A den 29 november, 2004 och B den 12 april, 2006. 

Adoptionscentrum sydöst intervju den 10 oktober, 2005. 

Vita Huset intervju, A den 14 juni, 2005, B personlig kommunikation den 15 juli, 2005 och C personlig kommunikation den 2 decem-

ber, 2005. 

Noaks Ark intervju den 19 augusti, 2004. 

VågaVa intervju den 27 augusti, 2004. 

Bris intervju A den 26 maj, 2004 och B den 10 mars, 2005. 

28 Kvinnojouren intervju den 23 juni, 2006. 

Ria, Hela Människan personlig kommunikation B. Egerhag, april, 2006. 
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Från organisationerna har jag även hämtat flygblad och informationslappar som 
de använder för att sprida information om organisationen och dess verksamhet. 
Det har bidragit till min kunskap om hur organisationerna framställer sig själva 
och vad de uppger att de erbjuder. Flera av informationslapparna finns i vänt-
rummen på socialtjänsten där potentiella klienter återfinns, men sprids även på 
andra offentliga platser. Informationslappar och flygblad finns tillgängliga hos 
organisationerna. 

2.4.2 Riksorganisationer 
När jag upptäckte att majoriteten av organisationerna tillhörde riksorganisationer 
eller ingick i nätverk kontaktade jag även representanter från dessa. Den främsta 
anledningen var för att få information om hur de organiserar lokalorganisationer-
na. Kontakten har främst skett via e-post men även via telefonsamtal.29 I fotno-
ten nedan är det tiderna för e-postkontakt som anges. 

2.4.3 Hantering av materialet 
Samtliga intervjuer har skett i samtalsform men utgått från intervjumallar. Samt-
liga intervjuer med representanter från frivilligorganisationerna har haft en tydlig 
gemensam tråd som handlat om olika aspekter av hur organisationerna drivs. In-
tervjuer är transkriberade av mig direkt efter intervjutillfället. Eftersom jag efter 
varje ny intervju fått mer information som varit väsentlig för min förståelse av 
hur organisationerna fungerar har intervjumallen utvecklats efterhand och det är 
den senaste versionen som finns i bilaga fem. Ny information och aspekter som 
jag inte tänkt på som tagits upp av informanter har lett till att jag återvänt till or-
ganisationer mer än en gång för att få mer information i nya frågor. Som jag 
nämnt tidigare handlade mina frågor från början om hur organisationerna hante-
rade vad jag uppfattade som nya villkor. Efterhand blev andra frågor mer intres-
santa till exempel: hur organisationerna uppkom, vilken verksamhet man bedrivit 
och bedrev vid intervjutillfället. Vilka personella resurser som finns att tillgå och 
hur frivilliga rekryteras och behålls inom organisationen. En stor del av intervju-

                                                                                                                                   
Mansjouren Kronoberg D. Espinosa, personlig kommunikation, den 18 augusti, 2006. 

Brottsofferjouren B. Gustinger personlig kommunikation, 12 april, 2006. 

Den Öppna Dörren A-M Ruth Peterson, personlig kommunikation, 12 april, 2006 och I. Dominique, personlig kommunikation, den 14 

april, 2006. 

Simonföreningen G. Rydgård personlig kommunikation, 4 april, 2006. 

Vita Huset C. Thapper, personlig kommunikation, april, 2006. 

Noaks Ark A. Hult, personlig kommunikation, 12 april, 2006. 

VågaVa L. Winbladh, intervju, 27 augusti, 2004. 

Bris C. Åhlander, personlig kommunikation 25 april, 2006. 

29 Kvinnojouren personlig kommunikation, 3 mars, 2006 och 9 maj, 2006. 

Hela Människan S. Teglund, personlig kommunikation, 24 februari 2006, 3 mars, 2006 och 9 maj, 2006. 

Simonföreningen B. Bergvall, personlig kommunikation, 6 mars, 2006 och 9 maj, 2006. 

Adoptionscentrum A. Sjöman, personlig kommunikation, 2 mars, 2006, 12 april, 2006 och 9 maj, 2006. 
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erna handlade om hur organisationerna framhöll sin position som icke-
myndighet och hur de utvecklat ett arbetssätt för att fungera på ett alternativt sätt 
inom socialt arbete, i synnerhet i relation till socialtjänsten. Ett mönster fram-
trädde som visade hur organisationerna positionerade sig mot varandra och mot 
socialtjänsten och hur organisationerna vaktade sina gränser. Olika begrepp och 
teman från det insamlade materialet kodades och genom kodscheman har jag 
skapat översikter som ibland bildat mönster och ibland inte. De teman som bil-
dade mönster och som var intressanta ur teoretisk synvinkel ligger till grund för 
de empiriska kapitlen. Informanternas citat är utsagor som jag har tolkat. Flera 
informanter från frivilligorganisationer uttrycker sig i stil med att de arbetar ”mer 
med hjärtat än vad man gör på socialtjänsten”. Den typen av uttalanden har jag 
inte tolkat som att personer engagerade i frivilligorganisationer är godare eller 
mer välvilligt inställda än anställda på socialtjänsten, utan som ett uttryck för 
vilka möjligheter och hinder som står till buds för aktörerna och vad respektive 
aktör framhäver för att visa sin legitimitet som institution i samhället.  
 
Utöver vad informanterna har svarat på frågorna och vad de själva har berättat 
om organisationerna har undvikande svar eller frånvaron av svar ibland visat sig 
minst lika intressanta som riktiga svar. Flera informanter har varit noga med att 
visa upp en bra sida av organisationen och inte velat ge svar på frågor om vad 
som är svårt med att bedriva frivillig verksamhet. Några har upplevt problema-
tiska relationer med offentliga institutioner vilket de noga påpekat att jag inte ska 
ta med i avhandlingen, vilket jag inte heller har gjort också eftersom det inte fyllt 
något syfte. 
 
Vid ett tillfälle ville jag intervjua personer som gick utbildning för att bli aktiva i 
en organisation vilket organisationens anställda till en början gav klartecken till. 
Men ett tag in i kursen ändrade de sig. De anställda i organisationen ville inte att 
jag skulle träffa den aktuella gruppen av anledningar som de inte ville uppge. 
Däremot föreslog de ett antal andra frivilliga som jag kunde kontakta. Jag avböj-
de detta eftersom jag inte ansåg att det var relevant när de anställda valde vilka 
jag skulle prata med. Men jag antecknade händelsen och kodade den som ett ut-
tryck för vikten för organisationen att värna sitt rykte.  
 
Materialinsamlingen har också fungerat som ett sätt att förstå hur relationen mel-
lan Växjö kommuns socialnämnd och frivilligorganisationerna ser ut. Som jag 
nämnt har material inte funnits, årsredovisningar har varit bristfälliga och jag har 
nekats att intervjua frivilliga. Dessa händelser fick mig att upptäcka viktiga 
aspekter i relationen mellan frivilligorganisationerna och socialnämnden. För det 
första upptäckte jag hur väletablerade organisationerna är eftersom de inte be-
hövde redovisa vad eller hur de gjort men ändå fick bidrag från socialnämnden. 
För det andra uppmärksammades jag på hur viktigt organisationens ansikte utåt 
är och vem som får uttala sig i organisationens namn. Samtliga problem som jag 
har haft med materialinsamlingen har således gett mig kunskap och hjälpt mig att 
ställa nya frågor som drivit studien vidare.  
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Jag uppfattar varje intervju som likvärdig den andra. Alla är representanter för 
den studerade gruppen och mindre interna variationer i uttalanden spelar ingen 
roll. Det finns dock i vissa frågor en skiljelinje mellan de två organisationstyper-
na vi-för-oss och jag-för-dig vilka jag nämnt i första kapitlet. När det är väsent-
ligt för framställning och förståelsen av empirin tydliggör jag vilken typ av orga-
nisation det gäller. Men i många fall är det oviktigt vilken organisation som re-
presentanterna kommer ifrån. Några organisationer arbetar med frågor som gör 
att informanternas identitet inte ska framträda. Organisationerna är också bero-
ende av socialnämnden och några har kontinuerliga kontakter med enskilda soci-
alsekreterare inom socialtjänsten. Jag vill undvika att min användning av citat 
ställer till problem för informanterna och organisationerna och av de skälen har 
jag valt att på några ställen anonymisera uttalanden. I de fallen har jag bytt ut or-
ganisationens namn mot en bokstav. Ibland går det av citatet att utläsa vilken or-
ganisation informanten kommer ifrån, vilket är oundvikligt. De ställena har jag 
lämnat omarkerade för att det inte ska gå att läsa ut vilka andra citat som kom-
mer från samma organisation. 
 
Där jag använder längre citat från intervjuerna återges dessa kursiverade. Samma 
teknik används även för citat hämtade från annan litteratur, och vad som är vad 
framgår av referensen. För att förklara uppkomsten av de studerade lokala orga-
nisationerna går jag tillbaka till vad jag kallar för ”den första organisationen”. 
Med det menar jag den organisation som först startade och sedan spreds till 
andra orter och bildade nätverk eller riksorganisation som Växjös lokala organi-
sationer ingår i. 

2.4.4 Det empiriska materialets möjligheter och begränsningar  
Det insamlade materialet ger olika pusselbitar av frivilligorganisationernas upp-
komst, etablering och upprätthållande av verksamheten i den kommunala kon-
texten. Tillsammans tillåter materialet analyser av vilka förutsättningar som är 
fördelaktiga för att socialt inriktade frivilligorganisationer ska överleva och rota 
sig givet vissa förutsättningar. Det arkiverade materialet visar vilka organisatio-
ner som har beviljats bidrag från socialnämnden i Växjö kommun från och med 
1971. De arkiverade verksamhetsberättelserna har gett kunskap om organisatio-
nernas tidigare verksamhet och eventuella förändringar av densamma. Med hjälp 
av dessa, tillsammans med intervjuerna, kan jag säga något om hur de lokala or-
ganisationerna arbetar för att upprätthålla sin position inom uppsättningen orga-
nisationer och i relation till socialtjänsten och socialnämnden.  
 
Jag vill framhålla att jag inte kan säga något om förutsättningar för socialt inrik-
tade frivilligorganisationer i andra kontexter som storstadskommuner med andra 
premisser. Jag kan inte heller säga något om hur organisationerna faktiskt bedri-
ver sin verksamhet vilket inte varit avsikten med studien. Jag har snarare varit 
ute efter hur de framträder och vad de framhäver i relation till varandra och soci-
altjänsten. Jag har inte talat med någon klient från någon av organisationerna el-
ler socialtjänsten. Jag vet därför inte något om på vilka grunder klienterna väljer 
att vända sig till frivilligorganisationer eller socialtjänsten eller vad de anser är 
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för och nackdelar med dem. Materialet är också begränsat till de organisationer 
som får bidrag från socialnämnden och säger inget om andra socialt inriktade fri-
villigorganisationer som finns i kommunen. Mitt material visar inte heller hur 
andra nämnder som fördelar föreningsbidrag som exempelvis omsorgsnämnden 
fungerar. Det är möjligt att förutsättningar för den typen av organisationer som 
ingår i deras uppsättning är annorlunda och att relationen mellan omsorgsnämnd 
och deras frivilligorganisationer ser ut på ett annat sätt. Om de har infört föränd-
ringar i villkor för bidragskrav kan det ha påverkat de organisationerna på andra 
sätt än socialnämndens organisationer givet andra förutsättningar. Det jag kan 
säga är således något om vissa förutsättningar för en uppsättning organisationers 
överlevnad och etablering i större kommuner i Sverige. 
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3 Teoretiska 
utgångspunkter 

 
I det här kapitlet vill jag presentera grundläggande begrepp och teoretiska ut-
gångspunkter för studien. Eftersom de aktuella frivilligorganisationerna inte är 
utvalda med utgångspunkt i en definition, utan på basis av vad jag uppfattar som 
ett intressant forskningsproblem, är det inte viktigt att slå fast en definition som 
passar in på samtliga organisationer. Däremot har organisationerna karakteristik 
som gör dem särskilt intressanta. Några av de mest framträdande dragen är vikti-
ga att ha med sig till de empiriska kapitlen. Jag diskuterar även begreppet gräns, 
vilket är av betydelse för beskrivningarna av organisationerna i de empiriska ka-
pitlen och för studiens slutsatser. 

3. 1 Organisatoriska fält 
Utan att föregå mina resultat vill jag presentera den drivande tesen i studien. 
Mina tankar tar avstamp i Ahrne & Papakostas (2002) uppfattning om tröghet i 
det sociala landskapet och deras utgångspunkt i tröghetens mekanismer och för-
nyelsens förutsättningar. Trögheten innebär att trots att vi talar om vår samtid 
som en föränderlig tid är det mycket vi känner igen när vi tar vår startpunkt i or-
ganisationer. Det jag studerar kan beskrivas som trögheten i det sociala frivillig-
organisationslandskapet. Det är en antites till att det sägs hända mycket inom fri-
villigorganisationsfältet med förändrade villkor för bidrag, vilket i förlängningen 
påverkar fältet.  
 
Tröghetens mekanismer studeras med utgångspunkt i att organisationerna befin-
ner sig inom ett organisatoriskt fält. Organisationer inom samma fält känneteck-
nas av likhet: 
 
By organizational field we mean those organizations that, in the aggregate, consti-
tute a recognized area of institutional life: key suppliers, resource and product con-
sumers, regulatory agencies, and other organizations that produce similar services 
or products (DiMaggio & Powell 1991:64-65).  
 
Organisationer inom ett organisatoriskt fält kännetecknas av institutionell iso-
morfism. De organisationer som befinner sig inom samma fält homogeniseras 
och avspeglar fältets karakteristik. Författarna framhäver vikten av att studera 
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likheterna hos enskilda organisationer inom organisatoriska fält istället för olik-
heterna. Meyer & Rowan (1991) som i högre utsträckning studerar enskilda or-
ganisationer än DiMaggio & Powell, argumenterar för att det är viktigare för or-
ganisationerna att bli en del av den institutionaliserade uppsättningen än exakt 
vad de gör. Institutioner reflekterar myter om sig själva snarare än efterfrågan av 
enskilda organisationer inom en institutions tjänster. För att dra fördel av tillhö-
righeten måste organisationer vara konforma till den institution de tillhör. Tillhö-
righet till en erkänd institution främjar framgång och överlevnad för enskilda or-
ganisationer (Meyer & Rowan 1991). Men det är dock inte bara att starta en or-
ganisation med specifika kännetecken för en institution och därigenom etablera 
sig inom fältet. Organisationen måste till att börja med skapa en plats inom det 
organisatoriska fältet. Således måste det finnas en öppning i det sociala landska-
pet och mänskliga och materiella resurser att tillgå för att organisera verksamhet. 
Jag anser att även om institutionell tillhörighet är viktigare för enskilda organisa-
tioner än exakt vad de gör, är det inte oviktigt att organisationer framhäver olik-
heter sinsemellan för att finna sin plats inom det organisatoriska fältet. Sahlin-
Andersson menar att organisationerna som enskilda aktörer inom ett fält:  
 
”skyddar sina positioner, försöker stärka sin ställning och undvika att bli allt för 
beroende av andra” (i Johansson 2002:140).  
 
För organisationerna handlar det således om en balansgång mellan likhet till fäl-
tet och en olikhet i jämförelse med organisationerna inom fältet för att organisa-
tionen ska kunna etableras och överleva. För att studera organisationernas an-
passning till det organisatoriska fältet och organisationernas olikheter inom fältet 
växlar jag analysnivå under avhandlingens gång mellan organisationerna som in-
stitutionell enhet och de enskilda organisationerna. 

3.2 Frivilligorganisationer - en definition av 
organisationer inom ett organisatoriskt fält 

Inledningsvis konstaterade jag att frivilligorganisationer har vissa särdrag som 
skiljer dem från organisationer i största allmänhet. Definitionen som följer har 
använts för att kunna göra jämförande studier mellan olika länder och det kanske 
mest utmärkande draget är att de brukar benämnas som icke-vinstdrivande vilket 
innebär att eventuell vinst ska gå tillbaka till organisationens verksamhet till 
skillnad från vinstdrivande företag. Ett andra kännetecken är att verksamheten i 
olika grad bygger på frivilliga insatser även om vissa frivilligorganisationer har 
anställd personal. Organisationen måste vara formell vilket innebär att de har 
styrelse och regelbundna aktiviteter. En frivilligorganisation är också separerad 
från staten och är i den meningen fristående från statlig styrning (Wijkström & 
Lundström 2002:8). Organisationerna i det här urvalet har också klienter som 
inte är medlemmar i organisationen. Det skiljer dem från bland andra fackföre-
ningar och idrottsföreningar. Samtliga organisationer i urvalet har både aktiva 
och passiva stödmedlemmar. De sistnämnda betalar endast medlemsavgiften och 
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har rätt att gå på årsmötet, men är utöver det inte aktiva i organisationen. De ak-
tiva medlemmarna har olika uppgifter och möjligheter till påverkan inom organi-
sationerna. 
 
Definitionen visar inom vilka gränser frivilligorganisationer måste hålla sig vil-
ket också de för studien aktuella organisationerna gör. Även om den här texten 
handlar om en uppsättning socialt inriktade frivilligorganisationer tolkar jag or-
ganisationerna utifrån ett organisationssociologiskt perspektiv. Wilderom & Mi-
ner (1991) menar att frivilligorganisationer har åsidosatts i organisationsteori, 
vilket de anser beror på två saker: organisationsforskare tror att frivilligorganisa-
tioner inte kan tillföra forskningen något för att de är väsensskilda andra organi-
sationer eller att de är som andra organisationer därför behöver man inte special-
studera dem. Således är frivilligorganisationer för lika eller olika andra organisa-
tioner för att de ska vara intressanta. För den aktuella studiens syfte finns det 
ingen anledning att anta att de studerade organisationerna skulle vara annorlunda 
på ett sätt som gör att de inte kan studeras utifrån en allmän organisationsteori. 
Däremot har de karakteristik som gör dem intressanta sett ur organisationsteori 
och hur vi förstår organisationernas gränser. 

3.3 Organisationers gränser 
Det finns flera förslag på vad som bäst kännetecknar en organisation och många 
definitioner finns presenterade i organisationslitteraturen. Jag inledde med en vid 
definition som avsåg organisationer som frukten av människors koordinerade 
handlingar för att gemensamt nå ett mål som man som enskild individ inte kan 
uppnå. För att ytterligare specificera vad en organisation är kan vi vända oss till 
Aldrich som ger följande beskrivning: 
 
[…] goal-directed, boundary-maintaining, and socially constructed systems of hu-
man activity (Aldrich 1999:2). 
 
En organisation är alltid målinriktad. Det innebär att organisationen har skapats 
och lever för ett syfte och för att uppnå ett mål. Den uttalade målinriktningen 
skiljer organisationen från familjen, vänskapsband eller tillfälligt sammansatta 
grupper som en publik (Aldrich 1999:3). Men målet behöver i sig inte vara fast. 
Det kan delas upp i delmål eller helt förändras över tid genom att organisationen 
kanske uppnår sitt mål eller bara vill ändra inriktning utifrån förändrade sam-
hällsnormer eller att det kommer in nya medlemmar i organisationen som för-
ändrar. Istället för att lägga ned organisationen och starta en ny ändrar man må-
let. Eller kan organisationer som arbetar mot kvinnovåld ha som mål att offentli-
ga myndigheter ska uppmärksamma problemet på olika sätt. Om de offentliga 
myndigheterna sedan uppfyller organisationens önskan kan vi hävda att det för-
sta målet är uppfyllt. Organisationen kan då flytta målsättning eller helt byta mål 
och fortsätta sitt arbete inom samma organisations ramar. För att illustrera mål-
förändringar kan vi titta på organisationer som arbetar mot våld mot kvinnor. De 
kan ha som mål att allt våld mot kvinnor ska upphöra och organisationen inte ska 
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behövas. Men eftersom det är vad vi kan kalla för utopiskt mål, kan organisatio-
nen ha mer konkreta delmål. De kan handla om att kunna hjälpa ett visst antal 
kvinnor per år, sprida information om organisationen och om frågor om våld mot 
kvinnor. Hur olika mål prioriteras inom organisationer kan också variera mellan 
de aktiva i organisationen. Alla medlemmar behöver nödvändigtvis inte ha sam-
ma explicita målsättning. Men trots variationer och förändringar av mål är orga-
nisationerna beroende av någon form av övergripande syfte och mål för att den 
ska bildas och fortsätta engagera människor. Organisationer är beroende av både 
personella och materiella resurser. Vi kan anta att människor inte går med i orga-
nisationer utan att ha en idé om vad organisationen syftar till. Genom att framhä-
va syfte och mål visar organisationen vad den är och vad den inte är och syftet 
fungerar som en typ av gräns mot andra organisationer.  
 
En organisation innebär också att en skillnad görs mellan medlem och icke-
medlem. Organisationer vaktar sina gränser och sin självständighet genom att 
skilja ut vem som får tillträde till organisationen och vem som inte får det. Ald-
rich benämner urskiljningen mellan medlem och icke-medlem som boundary-
maintaining (1999:3). Organisationer har kontroll över sina gränser för olika po-
sitioner och uppgifter inom organisationen. Medlemskap ser olika ut i olika or-
ganisationer och är olika svårt att få tillgång till. Vissa organisationer kräver att 
man blir rekommenderad av redan upptagna medlemmar, några att man är av ett 
visst kön, en särskild ålder eller nationalitet. Andra organisationer är mer öppna 
och kräver inte mer än att medlemmar stödjer organisationens syfte. Organisa-
tioner har också olika typer av medlemskap relaterat till olika positioner som är 
olika svåra att nå. Att vara stödmedlem till en organisation kräver vanligtvis inte 
mer än en inbetalning till organisationens konto, medan att nå organisationens 
innersta kärna kan ställa helt andra krav som godkännande av dem som redan är 
invalda i den innersta cirkeln. På samma sätt som organisationens syfte kan för-
ändras kan gränser för vem som får inträde till organisationen variera över tid be-
roende på hur många som önskar inträde och hur många medlemmar organisa-
tioner är i behov av. För även om gränserna ser olika ut i olika organisationer, 
och är mer eller mindre permeabla, har alla organisationer någon form av krav 
för inträde för att markera sina gränser. 
 
Organisationer bedriver verksamhet utifrån olika rutiner och olika personella re-
surser som är tillsatta för att utföra olika uppgifter. Aldrich (1999:4) kallar orga-
nisationers sätt att driva verksamhet för verksamhetssystem (activity-system). 
Det innebär att organisationer har rutiner för hur verksamheten bedrivs och vem 
som gör vad. Organisationers verksamhetssystem skiljer sig mellan olika organi-
sationer beroende på vad organisationen sysslar med. En frivilligorganisation 
som arbetar med barn kan sätta upp en telefonjour för att kunna ta emot så 
många samtal från barn som möjligt medan en annan organisation kan öppna en 
mottagning dit barn i dess närområde kan vända sig. Verksamhetssystem handlar 
också om rolluppdelning för arbetsuppgifter inom organisationer. Arbetsuppgif-
ter inom en frivilligorganisation kan skilja sig mellan de frivilligt engagerade och 
anställda där de sistnämnda kan vara anställda för administrativa uppgifter och 
de förstnämnda återfinns i närkontakten med organisationens klienter. Genom 
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rolluppdelning markeras gränser mellan vem som gör vad och hur uppgifter ut-
förs inom organisationen. 
 
Organisationer är i de allra flesta fall inte självförsörjande utan beroende av sin 
omgivning. De aktuella frivilligorganisationerna är i olika grad beroende av so-
cialnämndens bidrag. Omgivande faktorer kan också handla om potentiellt kli-
ent- och medlemsunderlag och aktiva i organisationen har olika mycket tid och 
resurser att lägga i organisationen. Det kan innebära att organisationen måste 
ändra sitt mål för att få fortsatta bidrag. Om socialnämnden prioriterar en viss 
fråga kan organisationen ändra sitt syfte för att möta prioriteringen. Det innebär 
att organisationers gränser i termer av mål, typ av verksamhet, vilka som är akti-
va och vilka klienter man vänder sig till måste förändras över tid för att organisa-
tionen ska kunna säkra sin existens vare sig den är självförsörjande eller inte.  
 
Samtliga komponenter som beskriver vad en organisation är och hur den funge-
rar, vilket syfte den har, in- och utflöde av medlemmar och hur organisationen 
bedriver verksamhet visar olika sätt att markera gränser mot det omgivande sam-
hället inom organisationerna. Gränserna definierar organisationens existens och 
plats i det sociala landskapet. Gränserna är av olika slag och föränderliga. Några 
av frivilligorganisationers särdrag är särskilt intressanta i diskussionen om orga-
nisationers gränser och vidmakthållande av dessa. Som jag har nämnt ovan är 
vilka som är medlemmar och icke-medlemmar ett sätt för en organisation att 
markera sin gräns. Om en organisation är beroende av frivilliga krafter torde det 
ställa särskilda krav på hur medlemmar väljs in och vilka möjligheter organisa-
tioner har att vara urskiljande. Det är inte givet att organisationen har någon stör-
re påverkan på in- och utflödet av medlemmar eller anställda. Men de måste på 
något viss reglera flödet och sålla bland dem som vill in, för att bibehålla sitt an-
seende. Vem som helst kan inte företräda vilken organisation som helst. Det kan 
också vara svårare att neka någon inträde som vill göra en frivillig insats än till 
ett jobb där man får betalt och därför kan krävas ha vissa kvalifikationer. 

3.4 Olika typer av gränser 
Gränser är permeabla, fasta, föränderliga, fysiska eller osynliga. Vi kan också 
skilja mellan interna och externa gränser. Ovan har jag visat olika typer av grän-
ser och vissa är svårare än andra att fånga in som studieobjekt. Till att börja med 
kan vi slå fast att gränser används för olika ändamål och fyller olika funktioner. 
Hernes (2004:13) föreslår tre funktioner för gränser. Den första är arbetsordning 
(ordering) och handlar främst om gränser för den interna arbetsdelningen och in-
terna interaktionen mellan medlemmar. Det kan även handla om hur väl med-
lemmarna kan identifiera sig med organisationens syfte och mål. Den andra är 
särskiljande, vilket betyder att organisationer kan markera sin särart i olika grad 
för att visa sin gräns mot andra (närliggande) organisationer. Det kan handla om 
både externa och interna gränser. De förstnämnda är gränser mot andra olikarta-
de organisationer som socialtjänsten och de sistnämnda mellan likartade organi-
sationer som andra socialt inriktade frivilligorganisationer inom det organisato-

33 



riska fältet. Den tredje är gräns som tröskel och handlar om vilken kontroll orga-
nisationen har på in- och utflödet till organisationen och olika positioner inom 
organisationen och vilka som är medlemmar i organisationen.  

3.4.1 Att vakta sina gränser  
Abbott (2001:261 ff.) poängterar vikten av att studera sociala enheters gränser. 
Han menar att likaväl som att fokusera på det som finns inom gränser kan vi stu-
dera gränserna i sig för att se hur de skapar det som finns inom gränserna och 
inte tvärtom. Det är alltså inte alltid den sociala enheten i sig som nödvändigtvis 
alltid skapar gränser. Uttryckt med Abbotts ord bör vi när vi studerar sociala fe-
nomen också fokusera på ”things of boundaries” istället för ”boundaries of 
things” (ibid.:261). När Abbott talar om skapande av en social enhet och om hur 
gränsdragningen går till exemplifierar han med större sociala enheter och inte 
med enskilda mindre organisationer som är aktuella i den här studien. För att 
med ett empiriskt exempel visa hur gränser kan komma före den sociala enheten 
använder Abbott uppkomsten av det vi idag känner som socialt arbete. Han me-
nar att ett antal likartade uppgifter, återfunna inom flertalet olika organisationer 
och verksamheter, plockades ihop till något som definierades som socialt arbete. 
Det hade på förhand bestämts vad som skulle ingå från de olika disciplinerna och 
verksamheterna för att platsa inom det nya området. På det viset skapades först 
gränsen för vad som var socialt arbete och sedan verksamheten eller ämnet. Snart 
fanns skolor och tidskrifter i ämnet som höll sig inom de givna gränserna och det 
som lärdes ut och vad man i tidskrifterna skrev om föll inom ramen för socialt 
arbete. 
 
Ahrne & Papakostas (2002:103 ff.) talar om organisationers gränser på ett aning-
en annorlunda sätt än Abbott när de ger förslag på hur man kan förstå organisa-
tioners uppkomst. De beskriver organisationers uppkomst i termer av öppna ut-
rymmen i det sociala landskapet, vilket innebär utrymmen som ännu inte är or-
ganiserade (jag utvecklar begreppen i nästa kapitel). Författarna menar att det är 
svårt att på ett bra sätt beskriva öppna utrymmen eftersom det egentligen handlar 
om befintliga organisationers gränser och inte om de öppna utrymmenas gränser 
eftersom de inte har sådana (s. 112). Hernes (2004:10) är inne på samma linje när 
han menar att organisationer uppkommer genom förmågan och möjligheten att 
kunna avgränsa sig mot befintliga organisationer och förmågan att förändra 
gränserna för att vidmakthålla sin position. Det innebär att organisationer upp-
kommer där befintliga organisationer av olika anledningar inte vill, kan eller bryr 
sig om att vakta sina gränser. Det handlar således om att försöka fånga andra or-
ganisationers gränser som studieobjekt för att förstå det som skapas i öppna ut-
rymmen.  
 
Det teoretiska resonemang som Ahrne & Papakostas för utgår från mindre enhe-
ter med enskilda organisationer som empiriska exempel snarare än de större en-
heter som Abbott exemplifierar med. Likheten mellan dem, och det jag tar fasta 
på, är resonemangen om att fokusera på gränser för att förstå organisationernas 
uppkomst och etablering i det sociala landskapet. Jag kommer också att undersö-
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ka hur organisationerna vidmakthåller och förändrar sina gränser för att förklara 
det frivilligorganisatoriska landskapets förutsättningar och mekanismer. Hur 
vaktar organisationerna sina gränser? Hur förändras verksamheten över tid? Jag 
kommer att undersöka om innehållet kan förändras efter att gränserna har tydlig-
gjorts eftersom det säger oss något om vad som krävs för att en organisation ska 
etableras och fortsätta behålla sin position i det sociala landskapet, vilket är syf-
tet med studien. 
  
Mycket av diskussioner om organisationers gränser handlar om rörlighet. Och att 
organisationer förändras över tid är egentligen inte särskilt konstigt eftersom de 
måste anpassa sig till det omgivande samhället för att vidmakthålla sin position. 
Att en organisation gränsar mot olika fenomen och mot flera olika aktörer är inte 
heller så märkligt. Men om en organisation över tid och rum är stabil och dess 
gränser föränderliga gör organisationers position inom ett organisatoriskt fält in-
tressant. Det betyder att organisationens namn, hur väl den är etablerad och kan 
förändra sina gränser är viktigare än vad som finns inom organisationers gränser. 
Således måste organisationer ha nått en viss grad av organisering för att kunna 
vakta sina gränser, vilket kan vara en förklaring till att de organisationer vi har 
att göra med i det här urvalet är etablerade organisationer eftersom de haft möj-
lighet att stänga ute andra potentiella organisationer. Vidare kan vi konstatera att 
det således är organisationen i sig som har fått erkännande och inte nödvändigt-
vis verksamheten. Typ av verksamhet, eller hur den bedrivs verkar inte vara lika 
viktig en bit in i organisationens livslopp. Det finns därför en poäng i att fokuse-
ra på gränser och hur dessa upprätthålls och inte enbart vad som finns inom des-
sa om vi vill förstå den aktuella uppsättningen organisationer. 
 
Jag kommer i följande text att utveckla de teoretiska resonemangen i anslutning 
till de empiriska redovisningarna.  
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4 Organisationernas 
uppkomst 

 
I det här kapitlet fokuserar jag på organisationernas uppkomst. För att en organi-
sation ska uppstå måste det finnas eller skapas utrymme i det organisatoriska 
landskapet. Hur gick det till när organisationerna i den aktuella uppsättningen 
skapade sin plats i det sociala landskapet?30 Vad krävdes för att organisationerna 
skulle uppkomma och etableras?  

4.1 Gläntor i det sociala landskapet 
I kapitel tre presenterade jag Ahrne & Papakostas idéer om gläntor för att beskri-
va öppna utrymmen i det sociala landskapet i vilka nya organisationer kan uppstå 
(2002:103 ff.). Gläntor är något som ger möjlighet till organisering även om 
möjligheterna inte alltid utnyttjas. Gläntor är inget som bara finns, som alltid står 
öppet eller som per automatik fylls när de uppstår. För att det ska uppstå en or-
ganisation i en glänta krävs både mänskliga och materiella resurser (Ibid.107f). 
Gläntor kan vara skapade och ska inte förstås som något som är tomt, snarare 
som en del i det sociala landskapet som inte är fullt, det vill säga inte organiserat. 
 
Tankefiguren med gläntor kan luras lite. Vi måste komma ihåg att glänta är en 
del av metaforen det sociala landskapet. Det är ett bildligt språk som inte ska för-
stås bokstavligt. Det är lätt att få en föreställning om att gläntor glimmar till som 
ett avgränsat område. Men så ser det naturligtvis inte ut. Vi ska hålla i minnet att 
det är redan befintliga organisationer som står för gränser och att gläntor är det 
som finns i utrymmet mellan organisationers gränser (Ibid.112). Etablerade or-
ganisationers gränser är av betydelse för hur vi förstår uppkomst, etablering och 
spridning av organisationer som rörelser i det frivilligorganisatoriska landskapet. 
Att gläntor finns mellan organisationers gränser innebär att det krävs frånvaro av 
utestängning för att en ny organisation ska kunna etableras. Redan etablerade or-
ganisationer kan av olika anledningar stänga ute andra potentiella aktörer från 
gläntor för att inte förlora sin egen plats. Om en ny organisation uppkommer, och 

––––––––– 
30 Empirin är hämtad från intervjuer som jag har genomfört och material som finns nedtecknat av organisationerna själva i verksam-

hetsberättelser och skrifter om organisationerna. I den mån det har varit möjligt har jag kontaktat den eller de personer som var med 

vid uppstarten av organisationen. I några fall finns inget material nedtecknat och det har inte heller varit möjligt att tala med de som 

var med när organisationen startade. I de fallen har jag enbart utgått från organisationens syfte som orsak till uppkomsten.  
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konkurrerar med de redan befintliga organisationerna, finns det risk för att den 
gamla organisationen konkurreras ut och därför vill organisationerna vakta sina 
gränser.  
 
För att en organisation ska uppstå ställs således krav på tre faktorer: ett behov 
(skapat eller inte) som ska organiseras, att etablerade organisationer inte tar ut-
rymmet i anspråk eller hindrar andra från att göra det och att det finns materiella 
och mänskliga resurser. 
 
Organisationer kan uppkomma på olika sätt i öppna utrymmen. Ahrne & Papa-
kostas (2002) skiljer på två typer av öppna utrymmen: fria och skyddade. 
  

Fria utrymmen Skyddade utrymmen 
 
Nya 
gamla 
konstruerade 
övergivna 
 

 
bevakade 
reglerade 
skuggade 

Figur 1. Olika typer av öppna utrymmen (figur hämtad från Ahrne & Papakostas 
2002:113). 
 
De fria och de skyddade områdena delas som framgår av figuren upp i olika un-
derkategorier. De olika typerna kategoriserar uppkomsten av organisationer. 

4.1.1 Fria utrymmen 
Fria utrymmen är öppna utrymmen som inte vaktas av befintliga organisationer. 
De är indelade i fyra kategorier: nya, gamla, konstruerade och övergivna. 
 
Nya utrymmen kan vara avhängigt nya sociala förändringar eller tekniska inno-
vationer (Ahrne & Papakostas.:112). Ett ökat antal hemlösa innebär ett nytt ut-
rymme för hemlöshetsorganisationer och natthärbärgen. En ny glänta kan också 
uppstå vid samhälleliga förändringar i värderingar (Ibid.:113). Kvinnorörelser 
möjliggjorde under 1970-talet uppkomsten av organisationer mot kvinnovåld 
som kvinnojourerna som startades under den tiden. 
 
Gamla utrymmen är utrymmen som funnits en tid men som av olika anledningar 
inte har använts vilket kan bero på trögrörligheten hos befintliga organisationer 
(Ibid.:113). Antingen ser de inte utrymmet eller de kan eller vill inte ta sig an ut-
rymmet av olika anledningar, vilket kan bero på trögrörlighet. Att ta sig an ett ut-
rymme innebär förändringar av organisationen som kan vara ovälkomna eller 
bekymmersamma. Uppkomstutrymmet för majoriteten av de lokala organisatio-
nerna i den här studien tolkar jag som gamla utrymmen. Det beror på att behovet 
som organisationerna vill möta inte är nytt, men har inte organiserats av befintli-
ga organisationer. 
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Konstruerade utrymmen är utrymmen som har skapats av befintliga organisatio-
ner. Ett konstruerat utrymme kan vara om socialnämnden skulle säga att det 
finns en viss summa pengar och en lokal för den som vill starta en frivilligorga-
nisation som ägnar sig åt en viss verksamhet (Ibid.:114).31   
 
Till sist har vi övergivna gläntor i kategorin fria utrymmen. Det är utrymmen 
som frigörs genom att etablerade organisationer förändrar eller överger sin verk-
samhet. Det kan handla om materiella resurser som en ledig lokal som tas över 
av en organisation som skapar en ny verksamhet (Ibid.:115). Av de aktuella or-
ganisationerna finns ett exempel på en organisation som skapats i ett övergivet 
utrymme. Föreningen Vita Huset bildades år 1980 efter ett kommunalt projekt, 
Arabyprojektet, som startade hösten 1979 i syfte att stävja missbruk i ett av Väx-
jös bostadsområden. Kommunen ville driva projektet på en neutral plats, vilket 
innebar en plats som inte förknippades med myndigheter. I bostadsområdet fanns 
ett hus som tillhört en bondgård som vid tillfället inhyste två föreningar. Araby-
projektet flyttade in och hade sitt kontor i huset som ägdes av kommunen. När 
projektet lades ned ansåg några personer att verksamheten borde leva vidare i 
någon form. Man ville ha ett alternativ till fritidsgårdar och skapa en plats för 
boende i området oavsett ålder. Föreningen Vita Huset uppkom. Föreningen 
hade inte som direkt syfte att stävja missbruk utan ville snarare skapa en gemen-
sam samlingspunkt för boende i området. Samma personer som drog igång Ara-
byprojektet var drivande i uppkomsten av föreningen Vita Huset.32 Vita Huset 
uppkom således i en övergiven glänta. Lokalen är speciell med sin centrala pla-
cering i området och den stora trädgård som fanns tillgänglig för föreningens 
medlemmar och besökare. Trädgården utgjorde stor del av verksamheten med 
kolonilotter, fika och uppträdanden i trädgården. Om projektet från början drivits 
i en myndighets lokal är det mindre troligt att projektet ombildats och modifie-
rats till frivilligorganisation. Den övergivna gläntan var troligtvis avgörande för 
föreningens bildande. Vid julen 2005 brann huset ned och det är oklart hur Före-
ningen Vita Huset ska fortsätta eftersom den och dess verksamhet var starkt för-
knippad med huset och trädgården. 
 

4.1.2 Skyddade utrymmen 
Skyddade utrymmen delas in i tre kategorier: reglerade, skuggade och bevakade. 
Den typen av utrymmen innebär att det finns resurser och möjligheter för organi-
sering av ett utrymme, men att dessa bevakas av etablerade organisationer (Ahr-
ne & Papakostas 2002:115). Skyddade områden handlar således om etablerade 
organisationers ovilja till förändring av sin del av det sociala landskapet. Att 
––––––––– 
31 2005 fick en lokal idrottsföreningen bidrag från socialnämnden i Växjö mot att de utförde vissa sociala aktiviteter med ungdomar i 

det området som idrottsföreningen är verksam. Bidraget utgick i den omfattningen enbart om idrottsföreningen utförde de föreslagna 

aktiviteterna med ungdomarna. Det är värt att notera att det handlar om en idrottsförening med syfte att utföra sociala aktiviteter och 

inte en renodlad frivilligorganisation med social inriktning. Organisationen studeras inte närmare eftersom den inte ingår i urvalet, 

men är värd att nämnas i sammanhanget. 

32 Personlig kommunikation C. Thapper, april, 2006 

38 



skydda sina gränser handlar om att undvika konkurrens och hot mot den egna 
verksamheten. Om en ny organisation uppkommer i en närliggande glänta finns 
det risk för att organisationen växer och kliver över till redan etablerade organi-
sationers områden. Ett sätt att vakta sina gränser är att reglera områden. Socialt 
arbete har reglerats flertalet gånger och uppgifter som innan välfärdsstatens upp-
komst och utveckling togs om hand av frivilligorganisationer sköts idag av soci-
altjänsten. Det kan uppfattas som ett sätt att reglera bort frivilligorganisationer. 
 
Skuggade utrymmen handlar om verksamheter eller rörelser som befinner sig 
inom redan befintliga organisationers utrymmen. Dessa rörelser kan vid en första 
anblick uppfattas som organisationslösa, men verkar i befintliga organisationers 
skugga. Det är ett sätt för etablerade organisationer att kontrollera angränsande 
områden till den egna verksamheten och kontrollera hur uppkomst och utveck-
lingen av det tomma utrymmet fortskrider. Vidare antas de verksamheter som 
byggs upp i skuggade områden efter en tid ha växt sig starka nog att klara sig 
själva. Ett av författarnas exempel är att nya företag kan skyddas i skuggan av ett 
etablerat företag tills det är redo att stå på egna ben. Det krävs således en etable-
rad organisation för att den nya organisationen ska uppkomma (Ibid.:117). 
 
Bevakade sociala utrymmen är områden som hindras från organisering (Ahrne & 
Papakostats 2002:116). Ett sätt att bevaka utrymmen är att en befintlig organisa-
tion förändrar verksamheten mot nya områden för att förhindra att nya organisa-
tioner uppkommer i de öppna utrymmena. Etablerade organisationer kan ha lätta-
re att förändra verksamheten än vad en ny organisation kan ha att etableras. Eta-
blerade organisationer kan ha lättare att tillskansa sig resurser eftersom man är 
ett känt namn och redan har personella resurser som kan ställas till förfogande 
för nya uppdrag. Som jag visar längre fram, i den empiriska beskrivningen av 
organisationernas uppkomst, har flera av organisationerna under årens lopp för-
ändrat sin verksamhet. Om det har hindrat andra organisationers uppkomst och 
etablering kan det empiriska material som står till förfogande inte svara på, men 
det är en hypotes som förtjänar att studeras vidare i ett annat sammanhang.  
 
Det är inte helt självklart vad som är ett öppet eller skyddat område eller vilken 
av teorins underkategorier som bäst hjälper oss att förstå en specifik organisa-
tions uppkomst. Hur vi förstår en organisations uppkomst kan påverkas av vilket 
tidsperspektiv vi har i studien. I ett längre tidsperspektiv kan vi förstå fenomenet 
frivilligorganisation som ett nytt fenomen. Men vad som är nytt och gammalt i 
andra sammanhang med kortare tidsperspektiv är inte alltid helt enkelt. Jag bör-
jar dock med att titta på frivilligorganisationer som grupp ur ett längre tidsper-
spektiv. 
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4.2 Nya utrymmen – uppkomsten av 
frivilligorganisationer 
För att nya utrymmen ska uppstå menar Ahrne & Papakostas att det krävs någon 
form av social förändring (2002:112). Ett exempel på en sådan förändring är in-
dustrialiseringen och i dess följd urbaniseringen runt förra sekelskiftet. I sam-
band med samhällsomvandlingen, där gamla strukturer slogs sönder, skapades 
möjligheter för nya organisationstyper som mötte de nya behov som uppstod i 
spåren av samhällsförändringen (Aldrich 1999: 6 och Ahrne & Papakostas 2002: 
114). Industrialiseringen och urbaniseringen förändrade således det sociala land-
skapet. Ahrne & Papakostas (2002:109) beskriver uppkomstsituationer så här: 
 
Tanken om öppna sociala utrymmen har ambitionen att fånga in det historiskt tillfäl-
liga som uppstår i sammanträffandet av organisationsprocesser och andra sociala 
processer med olika temporaliteter […]. Öppna sociala rum kan därför betraktas 
som historiska tillfällighetsstrukturer.  
 
I den historiska process som pågick under förra sekelskiftet skapades en möjlig-
hetsstruktur i vilken bland andra socialt inriktade frivilligorganisationer uppstod. 
Urbaniseringen gav upphov till en ny situation för många människor med inflytt-
ning till städerna, förvärvsarbete på fabriker och en utbredd fattigdom. Det fanns 
ingen välfärdsstat eller andra institutioner utöver kyrkan och familjen som tog 
hand om de sociala problem som uppkom. Aldrich (1999:6) menar i enlighet 
med Stinchcombe (1965) att urbaniseringen och den ekonomiska, sociala och po-
litiska differentiering som följde, skapade utrymme för ”special-purpose” organi-
sationer som frivilligorganisationer. Flera socialt inriktade frivilligorganisationer 
(så väl som andra organisationer) uppkom för att möta de nya behoven. Det som 
framförallt skiljer dessa organisationer från tidigare organisationsformer är insla-
get av frivillighet som inte fanns i de tidigare förlagorna (Jansson 1985:17-20). 

4.2.1 Nya utrymmen - den första organisationen 
Från förra sekelskiftet fram tills idag har det självfallet inträffat flera förändring-
ar i samhället. Dessa har skapat utrymmen för nya frivilligorganisationer men 
som byggs upp efter organisationsmodellen som uppkom vid förra sekelskiftet. 
Det empiriska materialet i den här studien handlar om organisationer som i de 
flesta fall finns på flera orter. Det vill säga att en organisation har uppkommit 
som lett till efterföljare på andra orter. De organisationer vi har att göra med är 
med ett undantag (VågaVa) inte de första organisationerna som uppkom, utan 
snarare är de exempel på efterföljare. För att förstå uppkomsten av de organisa-
tioner som är aktuella i studien måste vi ta omvägen över de organisationer som 
var de första som uppkom och skulle bli nätverk eller bilda riksorganisation som 
de studerade organisationerna tillhör. Det ger en annan förståelse för de aktuella 
lokala organisationernas uppkomst. Om vi fokuserar på de organisationer som 
först uppkom ser vi att de första organisationerna fann ett nytt utrymme inom 
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vilket de organiserade verksamheten. Jag kommer nedan att exemplifiera med 
några av de första organisationerna som är aktuella i studien.  
 
En av de aktuella organisationerna är Kvinnojouren. Den första Kvinnojouren 
kan sägas ha uppkommit i ett nytt utrymme med tanke på den tidsanda med fe-
ministiska rörelser som fanns under 1960 och 70-talet. Kvinnorörelsen uppmärk-
sammade kvinnofrågor som tidigare inte lyfts fram, där våld mot kvinnor är ett 
exempel. Det fanns ingen organisation som vände sig mot kvinnor utsatta för 
våld i hemmet, men ett behov av en organisation uppmärksammades och kvinno-
jourer bildades för att hjälpa sina medsystrar som klienterna kallas för inom 
kvinnojourer. Flera Kvinnojourer uppkom i rask takt runt om i Sverige. 
 
Ett annat exempel bland de aktuella organisationerna är Brottsofferjourerna. Un-
der 1970-talet började brottsoffer och brottsoffers rättigheter uppmärksammas 
som en ny företeelse. Tidigare hade fokus riktats mot förövaren. I början av 
1980-talet startade Brottofferjouren sin första verksamhet för att möta det nya 
uppmärksammade behovet.33 Ingen av de befintliga organisationerna som arbe-
tade nära frågan som exempelvis polisen utvecklade verksamheten för att täcka 
brottsofferfrågan och det fanns därför utrymme för en ny frivilligorganisation. 
Brottsofferjourer finns idag på över hundra ställen i Sverige. 
 
Ett tredje exempel av de aktuella organisationerna som uppkommit i en ny glänta 
är Adoptionscentrum. Under 1960-talet ökade antalet utlandsadoptioner eftersom 
antalet svenskfödda barn tillgängliga för adoption minskade (SOU 2003:49:83). 
När antalet adoptioner från utlandet ökade uppstod nya behov runt vilka organi-
sationer uppkom för att möta. I det sammanhanget startade Adoptionscentrum 
1969. Organisationen är en av de svenska adoptionsorganisationer som har stat-
lig auktorisation för att förmedla adoptioner från andra länder. Efterhand väcktes 
också olika frågor för de barn som var adopterade och de föräldrar som hade ad-
opterat barn från utlandet, runt vilka lokala organisationer uppkom. Lokala gre-
nar har växt fram ur Adoptionscentrum för att möta ett annat behov relaterat till 
adoptionsfrågor och frågor om adoptivbarn och adoptivfamiljernas behov av ett 
eget nätverk. 
 
Ovanstående exempel visar att den första organisationen, i det nätverk som orga-
nisationerna i den här studien är en del av, kan förklaras ha uppkommit i nya 
gläntor. Detta eftersom de uppkommit i samband med sociala förändringar, 
främst av förändrade värderingar, som möjliggjort organisationers uppkomst. I 
alla fall utom ett av den studerade uppsättningen organisationer fanns redan lo-
kalorganisationer på flera platser runt om i landet när organisationen etablerade 
sig i Växjö. Därför kan de lokala organisationerna sägas ha uppkommit i gamla 
gläntor, och man kan hävda att det har funnits utrymme att organisera sig runt en 
fråga i det lokala sammanhanget. 

––––––––– 
33 www.boj.se den 3 maj 2006. 
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4.3 Gamla utrymmen - de lokala 
organisationerna 
Lokalorganisationerna, med Vita Huset och VågaVa som undantag, är medlem-
mar i nätverk av organisationer. De lokala organisationerna har uppkommit efter 
att en organisationsidé har spridit sig som ett svar på att möta ett behov i samhäl-
let. I Ahrne & Papakostas terminologi kan man säga att de lokala organisationer-
na har funnit gamla gläntor som inte tagits i anspråk och organiserats i den lokala 
kontexten. 
 
VågaVa är en organisation för nyktra missbrukare som 1999 startats i Ljungby 
och drivs av före detta missbrukare. Idén till VågaVa föddes under tiden som ini-
tiativtagarna hade praktik på en annan förening, Föräldraföreningen mot narkoti-
ka (FMN). FMN bedriver förebyggande arbete och erbjuder hjälp och stöd till 
familjer där missbruk förekommer. Initiativtagarna till VågaVa ansåg att det på 
orten också behövdes en förening för personer med missbruk bakom sig och inte 
bara för anhöriga. Genom sitt gamla umgänge kände de många på orten med 
missbruksproblem och ville göra något för sina gamla vänner. Initiativtagarna 
ville satsa på äldre missbrukare eftersom de ansåg att offentliga myndigheter 
nästan uteslutande satsar på unga människor. Efter några år startades VågaVa 
även i Halmstad och planer finns för att organisationen ska spridas till fler orter. 
Med projektet RAA har VågaVa gjort en upphandling med Ljungby kommun 
som löper under tre år vilket ger projektet 550 000 kr per år. RAA är ansvariga 
för eftervård i kommunen av missbrukare som kommer hem från behandling.34 
VågaVa uppstod i en gammal glänta i Ljungby kommun eftersom det inte fanns 
någon liknande verksamhet i kommunen men ett behov av någon som tog sig an 
eftervårdsbehandling av missbrukare. Anledningen till att de år 2004, som var 
det första året de sökte bidrag från socialnämnden i Växjö (och därför är med i 
studien) var att personer från Växjö kommun regelbundet besökte organisationen 
och Växjö inte hade något motsvarande att erbjuda nyktra missbrukare. Organi-
sationen är den enda av organisationerna i studien som är ursprungsorganisation 
och som har spridit sig till en annan ort. 
 
Kamratföreningen Länken är den äldsta organisationen som är med i studien. 
Länkföreningen i Växjö startade 1957 och det finns inte mycket bevarat från 
uppkomsten. Men det första protokollet finns kvar.35 I det står att läsa att några 
personer satt på ett kafé i Växjö och satte upp stadgar och mål för organisatio-
nen. Initiativtagarna var medlemmar från Nässjö samt Ljungby Länkförening. 
Således kom initiativet till bildandet av en Länkförening i Växjö av personer från 
redan etablerade Länkföreningar. Initiativtagarna ansåg av någon anledning att 
det fanns ett behov av en Länkförening i Växjö också. Den första Länkförening-
en bildades år 1948 och Kamratföreningar på olika orter bildade 1953 Länkens 
kamratförbund. Riksorganisationen bildades således efter att konceptet Länkfö-
––––––––– 
34 Intervju 27 augusti, 2004 

35 Protokollet finns hos Kamratföreningen Länken i Växjö: Protokoll fört vid sammanträde den 4 oktober, 1957. 
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reningar hade spridit sig till fler orter. Växjös Länkförening har sedan starten 
tillhört Länkens kamratförbund (informationsblad från KF Länken).36 Idag finns 
runt 30 aktiva länkföreningar som alla skrivit under på organisationens motto: 
”Sann livsglädje utan sprit.” Det första bidraget till KF Länken i Växjö är lite 
oklart eftersom det har gjorts många omorganisationer i kommunen sedan 1957. 
Det första bidragstillfället jag har hittat i socialnämndens arkiverade material är 
1972, men det är troligt att organisationen har fått bidrag innan det. 
 
Mansjouren Kronoberg startades 1988 av en man som ansåg att det inte fanns 
något organiserat för män i behov av andra män att tala med i svåra situationer 
och livskriser. Det behov av manliga nätverk och stödgrupper som initiativtaga-
ren hänvisar till som orsak till att han startade Mansjouren uppges vara delvis 
självupplevt. Initiativtagaren menar att när han själv har gått igenom personliga 
kriser har han saknat ett manligt nätverk omkring sig. Kvinnor har ofta ett mer 
naturligt nätverk omkring sig och mer kontakt med andra kvinnor som de kan 
tala personligt med, menar initiativtagaren. Han tycker också att många av sam-
hällets offentliga myndigheter som är inriktade mot familjen har mer fokus på 
kvinnor än på män. Inom socialtjänsten arbetar fler kvinnor än män vilket enligt 
initiativtagaren gör att män känner sig exkluderade och inte alltid blir förstådda 
och får sin rätt tillgodosedd. Det kan handla om situationer som vårdnadstvister 
där socialtjänsten blir inkopplad och mannen inte har någon manlig företrädare 
eller mannens situation inte tas på lika stort allvar som kvinnans. Initiativtagaren 
hade detta i tankarna när han gjorde studiebesök på Mansjouren i Stockholm.37 
Riksorganisationen för Mansjourer startade några år senare (1991) efter att flera 
Mansjourer uppkommit och idag finns 13 jourer spridda över landet.38 Initiativ-
tagaren till Mansjouren i Växjö upptäckte ett gammalt utrymme som inte tagits i 
anspråk av någon organisation på orten. Därför fanns det utrymme för Mansjou-
ren Kronoberg som fick sitt första bidrag från socialnämnden året efter att orga-
nisationen grundats. 
 
Kvinnojouren Blenda i Växjö startade 1981 efter ett års förarbete för att få igång 
praktiska saker som jourlägenhet, utbildning av jourare och andra förberedelser. 
Organisationen fick bidrag från socialnämnden 1982, alltså året efter uppstarten, 
för att finansiera verksamheten. Blenda startade som jour nummer 15 i Sverige 
och idag finns runt 130 kvinnojourer anslutna till Riksorganisationen för kvinno-
jourer och tjejjourer i Sverige (Roks) där organisationen var medlem fram till 
2005. Idén till Kvinnojouren i Växjö uppkom vid en demonstration på den inter-
nationella kvinnodagen 1980 där kvinnor från flera organisationer samlades. En 
av dem som var med och startade organisationen berättar att idén till Kvinnojou-
ren föddes när flera kvinnojourer redan startat runt om i landet. Genom den re-
spons som organisationen fick genom besök och telefonsamtal från kvinnor i be-
hov av stöd visade man att det fanns ett behov av verksamheten. Initiativtagarna 

––––––––– 
36 Intervju 19 augusti, 2004 

37 Intervju, den 18 augusti 2004. 

38 www.mansjouren.nu den 1 augusti 2006. 
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i Växjö ansåg att om det fanns behov av kvinnojourer på andra ställen torde be-
hovet finnas även i Växjö.39 Uppkomsten av Kvinnojouren i Växjö kan tolkas 
som att man mötte ett gammalt behov som upptäckts i den lokala kontexten efter 
att andra hade upptäckt det på andra ställen och det inte fanns något som pekade 
på att situationen skulle vara annorlunda i Växjö. Kvinnojouren stötte på mot-
stånd från befintliga organisationer när de skulle starta. Bland annat ansåg poli-
sen att våld mot kvinnor var deras område och att det inte fanns anledning att 
anta att det behövdes en specifik organisation för detta. Idag har Kvinnojouren 
och polisen ett samarbete och tät kontakt med varandra. Efter utträdet från Roks 
ansökte organisationen om inträde i en annan riksorganisation för kvinnojourer, 
Sveriges kvinnojourers riksförbund (SKR). Överflyttandet innebar bland annat 
att Kvinnojouren idag får ha manliga stödmedlemmar, vilket den andra riksorga-
nisationen inte tillät. Men utöver det finns ingen skillnad i verksamheten.40

 
Noaks Ark stötte också på motstånd från befintliga organisationer när organisa-
tionen startade 1994. Den person som var initiativtagare till Noaks Ark i Växjö 
arbetade vid tillfället på Röda Korset i Växjö. Initiativtagaren upplevde att ho-
mosexuella och hiv- och aidspositiva var diskriminerade i samhället. Genom sitt 
jobb på Röda Korset i Växjö hade hon kontakter med RFSL och med Röda Kor-
set i Stockholm med vilka hon diskuterade vad man kunde göra för den diskri-
minerade gruppen. Från Röda Korset i Stockholm fanns intresse för att någon i 
den lokala Röda Korset föreningen i Växjö arbetade med frågan hiv och aids på 
det lokala planet. Initiativtagaren tyckte att det lät intressant och kunde tänka sig 
att arbeta med detta. Men lokalorganisationen menade att det inte fanns något 
behov av en stödförening för hiv och aidspositiva i Växjö och om det gjorde det 
var det ändå inte en fråga för Röda Korset. Initiativtagaren genomförde en kart-
läggning som visade att det fanns ett relativt stort antal hiv och aidspositiva i det 
lokala närområdet. Tillräckligt stort för att en organisation skulle kunna starta för 
att möta behovet. Men eftersom motståndet var starkt på det lokala Röda Korset 
föreningen startade initiativtagaren Noaks Ark som en krets inom Röda Korsets 
lokalförening. En krets är en självständig förening som ändå tillhör Röda Korset 
men som inte kan läggas ned av organisationen eftersom det är en egen förening. 
Som krets måste man dock följa vissa stadgar inom Röda Korset. Noaks Ark i 
Växjö startades med Noaks Ark i Stockholm som förebild och ingår i det nätver-
ket för de sex Noaks Ark föreningar som finns i Sverige. Tanken med att starta 
föreningen inom Röda Korset var att initiativtagaren antog att det var positivt att 
tillhöra en stor organisation. Det är bra vad gäller kontakter och att namnet är 
känt.41 Noaks Ark uppkom således i ett gammalt utrymme som inte tagits i an-
språk av befintliga organisationer. I ett längre tidsperspektiv kan det dock tolkas 
som att organisationen mötte ett relativt nytt fenomen eftersom hiv och aids inte 
tidigare haft någon större spridning. Eftersom den lokala organisationen startade 
med Noaks Ark i Stockholm som förebild och andra lokalorganisationer redan 

––––––––– 
39 Intervju 23 juni, 2005. 
40 Ibid. 
41 Personlig kommunikation, A. Hult, den 12 april, 2006. 
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fanns och hiv och aids varit känt under några år, kan organisationen sägas ocku-
pera ett gammalt utrymme. Noaks Ark fick bidrag från socialnämnden 1995, året 
efter uppstarten. 
 
Den lokala Simonföreningen (Sveriges invandrare mot narkotika) i Växjö starta-
de 1992. Idag finns 16 aktiva Simonföreningar. Intresset för att starta en förening 
i Växjö väcktes efter att representanter från Simonföreningen i Stockholm in-
formerat i Växjö om organisationen och dess verksamhet. Upptakten till upp-
komsten av lokalföreningen kom således från andra som redan hade organiserat 
verksamhet för att möta vad de beskrev som behov i frågan om narkotika och in-
vandrare. Efter informationsmötet tyckte flera personer, svenskfödda och invand-
rade att det även i Växjö fanns ett behov av en förening som arbetade med narko-
tikafrågor med inriktning mot invandrare. Lokalföreningen drog igång som en 
gren av den befintliga organisationen och skaffade en lokal i ett bostadsområde 
med många invandrare.42 Även i Simonföreningens fall handlade det om att någ-
ra uppmärksammades på ett behov som fanns på andra orter men som inte var 
organiserat lokalt. Simonföreningen i Växjö fick bidrag från socialnämnden för-
sta gången 1995, vilket är några år efter uppstarten. 
 
Den Öppna Dörren startade i Växjö 1973 efter att en person varit på besök i en 
skola för ungdomar med sociala problem som Den Öppna Dörren drev på en ort i 
Östergötland. Personen tilltalades av det sätt organisationen arbetade på och an-
såg att det fanns ett behov i Växjö för ett liknande arbetssätt för att möta perso-
ner med sociala problem. Den Öppna Dörren är en organisation med kristen 
grund och initiativtagaren som var engagerad i kyrkan spred information om sko-
lan och arbetssättet inom den kyrkliga organisationen. Flera tyckte att arbetssät-
tet lät intressant och ville vara med och arbeta för att stödja personer med sociala 
och psykiska problem. Föreningen bildades och fick tillgång till några rum i en 
av kyrkans lokaler där verksamheten bedrevs. Till att börja med var det tänkt att 
bara starta en stödförening till den verksamhet som bedrevs på skolan i Östergöt-
land. Men verksamheten växte spontant genom att fler och fler ville engagera 
sig. Det växte också upp en grupp, Lysgruppen, som fungerade som en stöd-
grupp till Den Öppna Dörren i Växjö.43 Sociala problem och kyrklig stödverk-
samhet fanns innan Den Öppna Dörren etablerades i Växjö. Det speciella var den 
pedagogik som användes som utvecklats av Den Öppna Dörren i Östergötland. 
Således kan det tolkas som ett nytt sätt att hantera ett gammalt problem där den 
befintliga organisationen uppmärksammade personen på det nya arbetssättet, vil-
ket hon förde med sig till Växjö. Den Öppna Dörren fick bidrag från social-
nämnden första gången 1979 och är en av tre lokalorganisationer. 
 
Brottsofferjouren i Växjö startade 1991 efter inspiration från andra brottsoffer-
jourer. Initiativtagaren var anställd inom polisen med arbetsuppgiften att stötta 
brottsoffer. Han ansåg dock att behovet av stöd var större än tjänsten kunde 

––––––––– 
42 Intervju, den 29 november, 2004. 
43 Personlig kommunikation, A-M. Ruth Petersson, den 12 april, 2006. 
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täcka. 1988 kom ett direktiv från Rikspolisstyrelsen om att polisen skulle försöka 
samarbeta med frivilligorganisationen i större utsträckning. Samma polis som 
arbetade med brottsoffer fick i uppdrag att ta tag i frågan. Han samlade till möte 
och väckte idén att starta en brottsofferjour i Växjö. Flera personer visade intres-
se, gick samman och bildade föreningen. Senare utvecklades även vittnesstöd ef-
ter idén om lasarettsvärdinnorna som Röda Korset har på lasaretten med uppgift 
att hjälpa människor tillrätta. Vittnesstöd har spridit sig till flertalet länsrätter i 
Sverige.44 Både brottsofferstöd och vittnesstöd är exempel på gamla utrymmen 
som befintliga organisationer helt eller delvis (polisen och länsrätterna) inte har 
organiserat. Det gav upphov till en ny organisation. Brottsofferjouren fick bidrag 
från socialnämnden året efter man bildat organisationen. Idag finns runt 110 
brottsofferjourer i landet. 
 
Ria (Rådgivning i alkoholfrågor) i Växjö startade 1975. Ett par år innan uppstar-
ten av verksamheten började personer som var engagerade i De kristna samfun-
dens Nykterhetsrörelse (DKSN) att förbereda för öppnande. Förberedelserna låg 
i att bilda opinion, finna lämplig lokal, finansiering och engagerade som ville 
vara med och driva verksamheten. Syftet var att hjälpa hemlösa och människor 
med andra sociala problem, med inriktning mot missbruksproblem. Man startade 
servering, delade ut kläder och bedrev personlig rådgivning i alkoholfrågor. Hela 
Människan Ria lade från början stor vikt vid programpunkter som gemenskap, 
sång, musik och det kristna budskapet för den som var intresserad. Under åren 
har verksamheten växlat mellan olika aktiviteter, men alltid med fokus att hjälpa 
människor med missbruks- och andra sociala problem (informationsblad Hela 
Människan Ria i Växjö 25 år).45 Syftet att hjälpa människor med problem i Väx-
jö möttes således genom att ett antal personer från etablerade organisationer gick 
samman och anslöt sig som en egen gren till en redan befintlig organisation. När 
Hela Människan Ria i Växjö startade fanns ett tjugotal lokala Hela Människan 
Ria organisationer runt om i landet. Idag finns cirka 100 lokalföreningar knutna 
till riksförbundet Hela Människan. 
 
När Adoptionscentrum sydöst startade är det ingen som finns i organisationen 
idag som kan svara på. Men första bidragstillfället från socialnämnden i Växjö 
var 1980. Organisationen uppkom för att det behövdes en lokalorganisation för 
familjer som tänkte adoptera eller hade adopterat barn från utlandet. Adoptioner 
från utlandet hade förekommit under några årtionden men det fanns ingen orga-
niserad verksamhet runt de frågorna i närområdet. Idag finns drygt 20 lokalorga-
nisationer knutna till riksförbundet. Många familjer som adopterat barn från ut-
landet hade behov av att prata och ställa frågor relaterade till adoptionen och det 
adopterade barnet, men det fanns ingen instans som hanterade den typen av barn-
frågor. Andra barn- eller familjeorganisationer vänder sig mot biologiska föräld-
rar och hanterar de frågor som följde på biologisk födsel. Informanten från Ad-
optionscentrum sydöst menar att frågor som rör adoption och barn inte omfattas 

––––––––– 
44 Personlig kommunikation, B. Gustinger, den 12 april, 2006. 
45 Personlig kommunikation, B. Egerhag i april, 2006. 
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av offentliga myndigheter som barnavårdscentraler dit biologiska föräldrar kan 
vända sig. Adoptionscentrum sydöst uppkom i syfte att sköta de specifika adop-
tionsfrågor som ingen organiserat verksamheten runt i det lokala området. Till 
skillnaden från riksorganisationen Adoptionscentrum förmedlar lokalorganisa-
tionerna inga adoptioner utan finns i syfte att skapa gemenskap för adoptivfamil-
jer. Lokalorganisationen vänder sig inte heller enbart till familjer som har adop-
terat barn genom Adoptionscentrum, utan till alla familjer med adopterade barn, 
oavsett vilken organisation man adopterat ifrån.46

 
Bris startade regionkansliet i Malmö 1987. Uppstarten kom sig av att en person 
från Malmö lyssnade till en föreläsning som en Brismedarbetare höll på en kon-
ferens om barn. Personen arbetade inom barnomsorgsförvaltningen i Malmö och 
utifrån hans yrkeserfarenheter menade han att det fanns ett behov av Bris i 
Malmö. Han ansåg att Bris kunde fylla ett behov som myndigheterna varken 
kunde eller hade resurser till. Bris kunde komplettera uppfattningen av att det 
fanns ett behov av en lokalorganisation i södra Sverige eftersom de kunde se att 
många barn från södra Sverige ringde till deras jourtelefon. Telefonsamtalen från 
barn och föräldrar till jourtelefonen täcktes innan lokalorganisationen kom till av 
Göteborg eller Stockholm.47 Organisationen upplevde att det fanns ett behov av 
att utöka verksamheten till fler regioner och Malmö blev en av dem. Behovet ut-
tryckte således av både organisationen själv och en representant från staden som 
ansåg att Bris hade en funktion att fylla i området. Idag finns fem Brisregioner 
spridda över landet. Bris syd fick pengar från socialnämnden i Växjö första 
gången år 1995.48

4.3.1 Teorins begränsningar 
Ahrne & Papakostas teori om gläntor med dess underkategorier har fungerat som 
vägvisare för att få oss att se i en riktning och upptäcka fenomen som olika typer 
av öppna utrymmen i det sociala landskapet. Och så här långt har den hjälpt oss 
att få syn på ett antal aspekter som är viktiga för att förstå organisationernas 
uppkomst, även om jag har konstaterat att det ibland är svårt att veta vad som är 
ett nytt, gammalt, skuggat osv. Underkategorierna i teorin är aningen oskarpa 
och det krävs att vi tänker ett steg till för att förstå uppkomsten av de aktuella or-
ganisationerna. Jag har i den empiriska genomgången föreslagit att majoriteten 
av de aktuella organisationerna uppkommit i gamla gläntor. Det vill säga att den 
första organisationen i ett nätverk uppkom i en ny glänta och de lokala efterföl-
jarna uppkom i gamla gläntor, eftersom behovet funnits en tid men på den lokala 
orten inte organiserats. Empirin har även visat att lokalorganisationerna kunnat 
frigöra både mänskliga och materiella resurser vid uppkomsten. Människor har 
varit intresserade av att dra igång verksamheten och de har i nästan samtliga fall 
––––––––– 
46 Intervju, den 10 juni, 2006. 
47 Varje jourtelefon i Bris tar emot samtal från hela landet. Dvs. att regionerna inte bara svarar på te-

lefonsamtal från det egna området. Däremot kan behovet från olika områden kartläggas utifrån vart 
samtalen kommer ifrån. 

48 Personlig kommunikation, C. Ålander, den 25 april, 2006. 
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fått bidrag från socialnämnden i nära anslutning till uppkomsten. Så långt är teo-
rin om gläntor till hjälp. Det verkar inte felaktigt att se uppkomsten av lokalor-
ganisationerna på det viset, men det är dock inte tillräckligt. Empirin visar att det 
finns andra aspekter hos organisationerna som gemensamt formar ett annat 
mönster som är värt att titta närmare på. Nästan samtliga organisationer uppger 
att de har haft befintliga organisationer som förebild när de startat organisatio-
nen. Den gamla gläntan är gammal i den lokala kontexten men behovet av en or-
ganisation i den lokala kontexten har pekats ut av befintliga organisationer. Det 
krånglar till förståelsen för vad som är en gammal och en ny glänta och vad som 
är ett behov. Gammalt i vilket avseende, behov för vem och skapat eller inte?  
 
Den första organisationen som uppkommit visade på, eller skapade, ett behov i 
relation till vilket organisationen kunde bildas och formulera sitt syfte. Förenklat 
är argumentationslinjen följande: ”eftersom vi nu vet att många kvinnor utsätts 
för misshandel i hemmet och ingen gör något åt det startar vi en organisation 
som hjälper de misshandlade kvinnorna”. Om det sedan visar sig att många be-
söker organisationen kan vi konstatera att det finns ett behov för Kvinnojouren. 
Om organisationen mött ett behov på ett ställe finns det anledning att tänka att 
behovet finns på andra ställen också. Som vi sett ovan uttrycker en av informan-
terna, som var med vid uppkomsten av en av de lokala organisationerna, tanke-
gångar i stil med att ”om organisationen behövs på andra ställen behövs det väl 
en i Växjö också”. Behovet av organisationen hade således uppmärksammats ef-
ter att någon först artikulerat behovet och skapat en organisation med syfte att 
hantera det. Övriga informanter visar liknande processer när de beskriver lokal-
organisationens uppkomst. Det innebär att den första organisationen i det som 
blivit ett nätverk har identifierat ett behov och bistått med en modell för hur be-
hovet kan mötas i och med att man skapat en organisation och utvecklat kompe-
tens och rutiner för arbetet i organisationen. Befintliga organisationer har funge-
rat som mer än en förebild eftersom de har bistått med att identifiera ett behov 
och erbjuder ett lösningspaket som har anammats av andra. De lokala organisa-
tionerna är således exempel på något mer än bara en organisation som uppkom-
mit i en gammal glänta. Det krävs fler underrubriker i teorin om gläntor för att 
förklara detta.  

4.4 Reproduktion av gamla idéer? 
I organisationslitteraturen diskuteras fenomen som imitation (DiMaggio & Po-
well 1991), expansion av verksamheten, spridning av idéer (Johansson 2002) och 
reproduktion av organisationsmönster (Aldrich 1999) i relation till organisatio-
ners uppkomst och överlevnad. Men uppkomsten av lokalorganisationer kan inte 
beskrivas som ett imitationsfenomen eftersom organisationerna snarare startar 
som grenar av redan befintlig verksamhet och använder samma namn och logo-
typ. Lokalorganisationerna imiterar inte, de uppgår snarare i en organisation. Det 
verkar av den empiriska genomgången att döma inte heller handla om verksam-
hetsexpansion eftersom det i de flesta fall inte är den befintliga organisationen 
som expanderar sin verksamhet utan nya organisationer som startar egna grenar 
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med den befintliga organisationen som förebild. Lokalorganisationerna är dess-
utom egna juridiska personer och således handlar det inte om expansion i bemär-
kelsen utvidgning av organisationens egen verksamhet. I viss mån kanske man 
kan tala om spridning av idéer, om idéer kan vara att någon uppmärksammas på 
ett behov som tarvar en lösning. Men spridning av idéer handlar främst om olika 
sätt att hantera befintlig verksamhet (Johansson 2002). I det här fallet handlar det 
om något mer än spridning av idéer eftersom det som undersöks inte är delar av 
verksamheten utan uppkomsten av en organisation. Således måste vi ta ett steg 
till för att förstå lokalorganisationernas uppkomst. Vad gäller reproduktion visar 
tidigare forskning att i de flesta fall startar organisationer som reproduktioner av 
tidigare organisationer, snarare än som innovatörer. Innovatörer har dessutom 
sämre chanser att överleva eftersom den innovativa organisationen avviker för 
mycket från rådande rutiner och kompetenser (Aldrich 1999:80). Reproduktion i 
Aldrich tappning handlar om kompetenser och rutiner inom en ny organisation i 
förhållande till en befintlig population. Men de aktuella organisationerna handlar 
om något mer än detta eftersom de startar en gren av den befintliga organisatio-
nen. De kan således sägas ha reproducerat hela organisationen genom att ha star-
tat ytterligare en gren av organisationen. Men man kan inte utan vidare reprodu-
cera eller starta en gren av en organisation utan att kontakta den befintliga orga-
nisationen först. Befintliga organisationer kan inte heller släppa sitt namn till vil-
ken verksamhet som helst. Att gå upp i en organisation är förenat med vissa 
krav. Vi ska nedan titta på vilka krav som finns för att ytterligare klargöra meka-
nismer för uppkomsten och etableringen av de aktuella lokalorganisationerna. 
Jag kommer att exemplifiera med en organisation för att visa hur det går till när 
en lokalorganisation uppkommer som en gren till en befintlig organisation.  

4.5 Exemplet Hela Människan 
Med exemplet Hela Människan vill jag visa vilka förhållningskrav som är för-
knippade med att starta en organisation som en gren i en redan befintlig organi-
sation. Hela Människan är uppbyggt som ett nätverk där varje lokalorganisation, 
eller enhet som det ibland kallas, samarbetar och fungerar som stöd för varandra. 
En lokal enhet som önskar bli en gren av Hela Människan nätverket ansöker om 
medlemskap hos Hela Människans riksenhets styrelse som fattar beslut om enhe-
ten upptas eller inte som en gren av riksenheten (som lokal enhet). När den som 
vill bli en lokal enhet i nätverket ansöker beskriver de sin tänkta verksamhet och 
skriver under normalstadgarna. Normalstagarna handlar i huvudsak om två frå-
gor. Den ena fokuserar frågor om grundsyn. Lokalenheten måste ha samma 
grundsyn som riksenheten och i fallet Hela Människan handlar det om en kristen 
grundsyn som grund och som guide i verksamhetens utformning. Den andra frå-
gan fokuserar på praktiska frågor som formalia, stadgar, och policy i personal-
frågor (Normalstadgar för Hela Människan ansluten enhet). Hela Människans 
riksenhet tecknar samarbetsavtal med samtliga lokalenheter. Samarbetsavtalet 
säger i § 2 att:  
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avtalet ger den lokala enheten rätt att bedriva verksamhet inom ramen för Hela 
Människans namn, logotyp och verksamhetsidé, samt skyldighet att därvid följa 
av Hela Människan fastställda ändamål, grunddokument, normalstadgar, poli-
cydokument och fackliga kollektivavtal (Hela människans samarbetsavtal se bila-
ga sex). 
 
Paragrafen i samarbetsavtalet visar vilka regler lokalenheterna har att följa när de 
ansluter sig till riksenheten. Riksenheten finns med i olika faser av uppkomsten 
av en lokalenhet. Ibland är lokalenhetens arbete långt framskriden när kontakt 
med riksenheten tas och i andra fall är riksenheten med från början och hjälper 
då i högre grad till att utforma lokalenheten.49 Varje lokalenhet är en egen juri-
disk person och redovisar sin verksamhet till riksenheten på regelbunden basis 
vilket är en del av riksenhetens kontroll av lokalenheten. Enligt informanten fö-
rekommer det även att arbetsmiljön kontrolleras av personal från riksenheten. 
Riksenheten erbjuder även anslutna lokalorganisationer hjälp och handledning i 
personalfrågor och står även till förfogande för utbildning och fortbildning av de 
anställda.  
 
Organisationen värnar sitt namn och sin logotyp och kontrollerar att de lokala 
enheter som använder namnet sköter sina åtaganden, och om lokalenheten inte 
lever upp till förhållningskraven kan den uteslutas. Enligt informanten på Hela 
Människans riksenhet är det ovanligt att en lokalenhet blir utesluten, men det har 
hänt om samarbetsavtal och stadgar inte har följts. Det händer också att lokalen-
heter valt att utveckla verksamheten i en riktning som inte varit förenlig med 
Hela Människans riksenhets stadgar och därför valt att gå ur organisationen.50

 
Exemplet Hela Människan illustrerar att riksenheterna har krav på lokalenheter-
nas utformning, en lokalorganisation kan inte utan vidare ansluta sig till en riks-
enhet. Även om lokalenheterna är egna juridiska personer får inte vilken verk-
samhet som helst bedrivas i organisationens namn. Uppkomsten handlar således 
om mer än att upptäcka ett gammalt utrymme och reproduktion av kompetenser, 
det handlar om att gå in i en befintlig organisation där ett mer eller mindre fär-
digt koncept erbjuds. Att följa ett färdigt koncept, tillhöra en moderorganisation 
och få tillgång till namn och logotyp kallas i företagsvärlden för franchising. 
Uppkomsten av lokalorganisationerna är exempel på detta fenomen. 

4.6 Franchisefenomen bland 
frivilligorganisationer 
Franchising i företagsvärlden är ett fenomen som uppges bli mer och mer vanligt 
eftersom det har visat sig framgångsrikt för både moderföretaget och de egna fö-
retagarna som köper rätten att driva verksamhet med företagsnamnet (Kotler 
––––––––– 
49 Personlig kommunikation, S. Teglund, 3 mars 2006. 

50 Ibid. 
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2000:524-25). Framgångsreceptet bygger på att en person, som i företagslittera-
turen kallas för entreprenör, köper rätten att bli en del av affärsverksamheten. Af-
färsverksamheten erbjuder ett inarbetat och välkänt varunamn och en företagsidé 
som visat sig vara framgångsrikt. Franchiseföretaget tillhandahåller, förutom rät-
ten att driva verksamhet i företagets namn, också viss service och kontroll över 
hur verksamheten drivs. Den som driver verksamhet under franchiseavtal förbin-
der sig att driva verksamheten på det sätt som moderorganisationen föreskriver. 
Det förekommer kontroller och rätten att driva verksamheten kan dras in om en-
heten inte följer reglerna (Ibid.). I exemplet Hela Människan framgår att riksen-
heten inte tillåter vilka avvikelser som helst hos lokala organisationer. 
 
I företagsvärlden köper man rätten till moderorganisationens namn. Så är inte 
fallet inom frivilligorganisationer, där det snarare handlar om att den lokala en-
heten ska skriva under på den moraliska grundsyn som organisationen vilar på. 
Organisationen förbinder sig sedan att driva verksamhet i likhet med övriga or-
ganisationer med samma namn även om mindre variationer av verksamheten fö-
rekommer. 
 
Om franchising blivit vanligare bland svenska socialt inriktade frivilligorganisa-
tioner vet jag inte. Men av det empiriska materialet att döma är det i alla fall inte 
ovanligt och att det förekommit under en längre tid är Länken ett bevis för. Län-
ken har funnits sedan 1948 och har under åren grenat ut med uppkomst av flerta-
let lokalföreningar som alla följer samma uppsättning föreskrifter. Eftersom det 
är många organisationer som organiserar verksamheten som en franchisemetod 
ter det sig som ett framgångsrikt recept inte bara inom företagsvärlden utan även 
bland socialt inriktade frivilligorganisationer. De verkar vinna erkännande hos 
landets kommuner eftersom det är en liknande uppsättning organisationer hos 
socialnämnden eller motsvarande bidragsgivande nämnd. Vi har också sett att de 
flesta organisationer finns på flertalet orter i Sverige. Således är det mycket som 
tyder på att franchising är ett lyckat koncept även bland frivilligorganisationer. 

4.7 Franchiseorganisationernas styrka 
Om vi fortsätter att fundera i metaforen gläntor är begreppet skuggade sociala ut-
rymmen med viss modifikation användbart som en del i förklaring till varför den 
största andelen organisationer i den studerade uppsättningen är exempel på fran-
chising. Lokalorganisationen uppkommer inom en enskild organisations domä-
ner när de uppkommer i skuggade sociala utrymmen. De lokala organisationerna 
växer och etableras i skuggan av en befintlig organisation vilket ökar chanserna 
för organisationens överlevnad. Franchising är ett steg längre än skuggade ut-
rymmen och torde innebära än större chans för etablering och överlevnad. 
 
Att majoriteten av organisationerna i socialnämndens bidragsförteckning är med-
lemmar i riksorganisationer och nätverk kan troligtvis förklaras genom att de or-
ganisationer som är etablerade bevakar sina gränser. Organisationerna har över 
åren växt och etablerat sig på flera ställen och har rimligtvis större möjlighet att 
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bevaka sina gränser än små enskilda lokalorganisationer. De kan således stänga 
ute andra organisationer från att uppkomma och etableras. Det är en rimlig hypo-
tes att de studerade organisationerna har varit flitiga bevakare av gränser efter-
som andra organisationer är få till antal. Således finns en uppsättning organisa-
tioner som har mutat in det socialt inriktade frivilligorganisatoriska landskapet i 
landets kommuner. 

4. 8 Sammanfattning 
Vad har krävts för de lokala organisationernas uppkomst? Tre komponenter är 
utmärkande och påfallande genomgående element i lokalorganisationernas upp-
komstfas: en förebild i form av en befintlig organisation, ett öppet utrymme i den 
lokala kontexten och drivande personer (ofta kallade eldsjälar i frivilligorganisa-
tionssammanhang). Lokalorganisationerna har konstaterats uppkommit i gamla 
gläntor i det lokala sociala landskapet och den första organisationen i nätverket 
uppkom i en ny glänta. Några upptäckte ett behov och organiserade gläntan med 
en frivilligorganisation som resultat. Organisationer som uppkom i en ny glänta 
pekade ut ett behov och erbjöd ett lösningspaket med sin organisation och sätt att 
möta behovet. De efterföljande lokala organisationerna uppkom i gamla gläntor 
eftersom den redan befintliga organisationen pekat ut behovet. Argument som 
”om organisationen behövs där, behövs den även här”, är vanligt förekommande 
vid uppkomsten av efterföljande organisationer. 
 
Majoriteten av de lokala organisationerna i den här studien är grenar av en större 
organisation. Det innebär att vid uppkomsten har de gått in i en befintlig organi-
sation och mot vissa krav får de lokala organisationerna använda den befintliga 
organisationens namn och sätt att organisera verksamheten. Uppkomsten av lo-
kala organisationer är slående lika företagsvärldens franchisingfenomen där en 
verksamhet startar med krav och förutsättningar givna av moderorganisationen. 
Franchising har inom företagsvärlden visat sig vara fördelaktigt för verksamhe-
ters överlevnad och det finns mycket som tyder på att också frivilligorganisatio-
ner som använder sig av franchising är framgångsrika. Åtminstone har det varit 
fördelaktigt för de organisationer som är aktuella i den här studien eftersom de 
har funnits under längre tid och återfinns på flera orter i Sverige, vilket indikerar 
en stark överlevnadsförmåga. Franchisingfenomenet bygger på igenkännbarhet 
och idén att kunder vet vad de får när de vänder sig till en viss typ av företag el-
ler butik. Kunden ska känna igen de produkter och det koncept som företaget er-
bjuder när de ser logotypen, och samma effekt torde gälla för frivilligorganisa-
tioner. Att organisationerna är grenar av en moderorganisation innebär att de lo-
kala organisationerna rimligtvis är lika varandra, eller att klienten (och social-
nämnden) i alla fall får den uppfattningen. Om man besöker en Hela Människan 
Ria eller en Kvinnojour, oavsett i vilken stad vet man vad det är för organisation 
och vilken typ av verksamhet som bedrivs. Detta påverkar säkert kommuners bi-
dragsbeviljande till lokalorganisationerna. Empirin visar också att samtliga orga-
nisationer har fått bidrag i nära anslutning till uppkomsten. Det är rimligtvis svå-
rare för en kommun att avslå en organisations bidragsansökan om det finns lik-
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nande organisationer i andra kommuner som får bidrag, än om det är en nystar-
tad okänd organisation som vänder sig till ett behov eller använder en typ av 
verksamhet som inte redan är tydligt identifierat. 
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5 Frivilligorganisationerna 
som institution - och 

institutionen som gräns 
 
I det här kapitlet diskuterar jag hur organisationerna som kollektiv med gemen-
samma drag förhåller sig till en annan aktör inom socialt arbete: socialtjänsten. 
Jag vill därigenom visa hur frivilligorganisationerna motiverar sin plats i det so-
ciala landskapet. I förra kapitlet framkom att frivilligorganisationer uppkom vid 
förra sekelskiftet. Men socialt inriktade frivilligorganisationer försvann inte med 
välfärdstatens (och socialtjänstens) inträde. De har hela tiden funnits och den här 
uppsättningen får i likhet med många andra socialt inriktade frivilligorganisatio-
ner bidrag från socialnämnden. Socialtjänsten och frivilligorganisationerna är så-
ledes båda beroende av socialnämnden som är den politiska nämnd som ansvarar 
för det sociala arbetet i Sveriges kommuner.  
 
Socialtjänsten och de socialt inriktade frivilligorganisationerna är två etablerade 
aktörer inom socialt arbete. Det faktum att båda aktörerna finns inom samma 
område indikerar att de organiserar olika utrymmen.51 Organisationer uppkom-
mer och etableras i det sociala landskapet genom särskiljande från andra organi-
sationer (Hernes 2004). Således torde frivilligorganisationerna på olika sätt mar-
kera sin gräns mot socialtjänsten och det är den gränsen vi ska titta på i det här 
kapitlet.  

5.1 Möjligheter och begränsningar 
En av de kanske mest slående skillnaderna mellan socialtjänsten och frivilligor-
ganisationerna är skillnaden i resurser. Socialtjänsten har i relation till frivillig-
organisationerna större ekonomiska och personella resurser att röra sig med vil-
ket ger andra möjligheter och ramar för att organisera verksamheten.52 Men so-
cialtjänsten står också under andra krav eftersom de är en offentlig institution. 

––––––––– 
51 Det förklarar inte att just de enskilda organisationerna befinner sig inom uppsättningen organisationer utan enbart att det finns frivil-

ligorganisationer inom socialt arbete. 

52 Föreningsbidraget för socialt inriktade frivilligorganisationer ligger på ungefär 0,5 procent av socialnämndens totala budget (se ka-

pitel 1). 
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Vissa krav som socialtjänsten har på sin verksamhet öppnar möjligheter för fri-
villigorganisationers existens.  
 
För att bedriva någon form av verksamhet är den aktuella uppsättningen organi-
sationer beroende av socialnämndens bidrag. Eftersom Riktlinjerna för beviljan-
de av bidragen säger något om vilka förväntningar som finns på frivilligorganisa-
tionernas verksamhet ska vi dröja lite vid dem innan vi går vidare och tittar på 
hur organisationerna utformar sin verksamhet. 
 
För att organisationerna ska beviljas bidrag från socialnämnden uppges att de ska 
komplettera socialtjänstens arbete (Riktlinjer för föreningsbidrag för socialt arbe-
te, se bilaga ett). Ett annat krav är att de ska vända sig till det klientel som soci-
alnämnden ansvarar för. Organisationerna ska på något sätt skilja sig från social-
tjänsten i sättet att bedriva verksamhet. Men verksamheten ska rikta sig till sam-
ma typ av klienter som socialtjänsten (Ibid.). Det betyder att socialnämnden ef-
terfrågar något som är särskiljande och organisationerna måste hävda sin särart 
för att motivera socialnämndens beviljande av bidrag. Ordföranden i social-
nämnden uttrycker skillnader mellan socialtjänsten och frivilligorganisationer så 
här: 
 
Exempelvis Kvinnojouren gör ett jobb som socialtjänsten aldrig skulle kunna utföra 
därför att kvinnorna inte skulle vilja att det var det offentliga som hjälpte dem. Det 
handlar om hur man handlägger ärendet i form av formella papper och att man blir 
registrerad hos socialtjänsten. […] En professionell tjänsteman ska vara mer profes-
sionell och hålla mer distans till klienten [än frivilligt engagerade]. När man kan 
vara mer personlig kan man hjälpa mer och på ett annat sätt än vad vi [socialtjäns-
ten] kan. När man kan vara personlig kan man åka hem till dem [klienterna] och låta 
en person sova över, det bör inte en professionell göra. Vi måste också begränsa oss 
i vårt åtagande. Där ligger kanske den största skillnaden, vi kan inte ta emot alla.53

 
Citatet uttrycker att det finns skillnader i förväntningar på frivilligorganisatio-
nerna och socialtjänsten. Två aspekter i citatet är särskilt intressanta: den mora-
liska: hur frivilligorganisationerna förväntas hantera klienter, och den rättsliga: 
att klienterna vänder sig till frivilligorganisationerna för att undvika registrering. 
En tredje aspekt som jag tar upp längre fram är tidsaspekten som berör social-
tjänsten och frivilligorganisationernas olika tidsregimer. Men de tre aspekterna 
handlar inte om vad några vill och inte vill göra i utformandet av verksamheten 
och hantering av klienter. Snarare ska skillnaderna förstås som uttryck för det in-
stitutionella sammanhang som respektive organisation befinner sig. Med institu-
tion menas en över tid stabil struktur inom vilken olika organisationer befinner 
sig och som påverkar deras utformning. Utöver ekonomiska och personella till-
gångar sätter också den institutionella strukturen ramar för verksamhetens ut-
formning:  
 

––––––––– 
53 Intervju, A. Mårtensson, 5 juni, 2004. 
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Institutions provide guidelines and resources for acting as well as prohibitions and 
constrains on actions (Scott 2001:50).  
 
Det innebär att organisationers utformning av verksamhetssystem och för-givet-
tagna rutiner är avhängiga den institutionella inramningen som organisationen 
befinner sig i. De sätt som respektive aktör organiserar verksamheten på görs ut-
ifrån de möjligheter och begränsningar som respektive institution medger och 
inte fritt efter vad medlemmarna i organisationen bestämmer sig för.  

5.2 Institutionella byggstenar 
Skillnaderna mellan de olika institutionerna är avhängigt respektive institutions 
byggstenar. Scott (2001) menar att institutioners regler, normer och mening blir 
tydliga när två olika institutioner möts. Först då blir det klart vad den ena gör och 
inte gör i relation till den andra. Genom att förstå vilka grunder institutioner vilar 
på får vi veta vilka möjligheter och gränser som finns för respektive institution 
att utforma verksamheten. 
 
I institutionell teoribildning, med Scotts (2001) tolkning, renodlas institutioner 
som vilande på tre pelare: den regulativa, normativa och kultur-kognitiva pelaren 
(Scott 2001:52). I det här fallet är vi intresserade av de två förstnämnda pelarna: 
den regulativa och den normativa. Pelarna står i kontrast till varandra och utgör 
modeller för institutioner. De är uppbygga av olika element som ska förstås som 
byggstenar, vilka är avgörande för organisationers strukturer och utformning av 
verksamhet (Scott 2001:55). 
 
  Regulative  Normative 

 

Basis of compliance   Expedience  Social obligation 

 

Basis of order  Regulative rules  Binding expectations 

 

Mechanisms  Coercive  Normative 

   

Logic  Instrumentality  Appropriateness 

 

Indicators  Rules, Laws, Sanctions Certification, 

Accreditation 

 

Basis of legitimacy  Legally sanctioned  Morally governed 

 
Figur 2. Institutionella pelare (modifierad efter tabell 3.1 i Scott 2001:52). 
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5.2.1 Socialtjänsten - med bas i den regulativa pelaren 
Den regulativa pelaren är ett formellt system som framför allt vilar på regler, 
kontroller och sanktionssystem (Scott 2001:52 ff.). I den regulativa pelaren kän-
ner vi igen socialtjänsten som i egenskap av offentlig myndighet och byråkratisk 
organisation lyder under skrivna regler, det vill säga lagar (framförallt social-
tjänstlagen 2001:453, lagen med särskilda bestämmelse om vård av unga 
1990:52, lagen om vård av missbrukare i vissa fall 1988:870 och föräldrabalken 
1949:381) och har sanktionsmöjligheter. Varje kommun är skyldig att tillhanda-
hålla service i sociala frågor vilket sköts av socialförvaltningen. Som offentlig 
myndighet finns krav på likabehandling av klienter. Det innebär att socialtjäns-
tens anställda arbetar med lagansvar vilket ställer krav på dokumentation för att 
möjliggöra kontroll av handlägganden av ärenden. De anställda måste således 
följa rutiner för ärendehanteringen för att klienter ska garanteras likabehandling 
och för den enskilde klientens rättsäkerhet. Alla ärenden registreras och klienter 
som blivit ett ärende dokumenteras. I egenskap av arbetsplats måste även arbets-
rättsliga lagar följas som att de anställda följer regler för arbetstider, vilket gör att 
varken klienter eller anställda kan komma och gå som de vill. Socialtjänsten har 
således en rättsligt grundad legitimitet och det yttersta ansvaret för invånarna i 
kommunen. Det är en ändamålsenlig organisation med syfte att både stå till för-
fogande och ibland ingripa i personer privatliv rörande sociala frågor.   
 
Begränsningarna i den regulativa institutionen är tillgänglighet, registrering och 
dokumentation av klienter samt en professionell hållning som innebär distans 
mellan klient och ämbetsman. Dessa begränsningar öppnar gläntor för frivillig-
organisationerna inom vilka de kan organisera verksamhet och skapa en plats i 
det sociala landskapet. 

5.2.2 Frivilligorganisationer - med bas i den normativa pelaren 
En frivilligorganisation uppkommer för att någon, eller några, vill uppnå ett syfte 
som inte kan åstadkommas av enskilda individer var för sig. I föregående kapitel 
såg vi att organisationerna startats för att personer ansåg att något måste göras i 
en fråga. Organisationen uppkommer och drivs således utifrån hävdade moralis-
ka ståndpunkter eftersom något bör göras och inte görs av någon annan (vilket 
oftast avser offentlig sektor). Uppgifterna utförs vanligtvis inte på grund av nå-
gon annans krav eller för att säkra en inkomst utan för att de själva anser att de 
har en moralisk förpliktelse att engagera sig. De som engagerar sig i socialt in-
riktade frivilligorganisationer gör det för att de instämmer i organisationens syfte 
och anser att verksamheten är väsentlig. Verksamheten bygger således på sociala 
förpliktelser. Frivilligorganisationer har inget lagansvar och inte heller några 
sanktionsmöjligheter. 
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Ovanstående beskrivning av socialtjänsten och frivilligorganisationerna är 
aningen naiv och generaliserande. Det finns givetvis människor som arbetar 
inom socialtjänsten som valt yrket utifrån en känsla av moralisk övertygelse och 
människor engagerar sig i frivilligorganisationer av andra anledningar än att de 
är moraliskt övertygade osv. Institutioner är inte heller renodlade utan har, som 
Scott (2001) påpekar, drag av samtliga pelare. Men syftet med beskrivningen är 
att försöka fånga de grundvalar som respektive organisationsform vilar på för att 
finna de öppna utrymmen i vilka frivilligorganisationerna i relation till social-
tjänsten organiserar sin verksamhet. Tre aspekter är återkommande hos frivillig-
organisationerna när de beskriver sin verksamhet i relation till socialtjänsten: det 
moraliska, det tidsmässiga och det rättsliga utrymmet. 

5.3 ”Lite mer med hjärtat” - det moraliska 
utrymmet 
Flera av informanterna menar att för att vara verksam i en frivilligorganisation 
krävs att man har en moralisk övertygelse som klienterna ska känna igen och 
därför vilja vända sig till frivilligorganisationen. Flertalet informanter uttrycker 
något i stil med nedanstående citat: 
 
[...] vi jobbar mer med hjärtat.54

 
Eftersom vi gör det här frivilligt och obetalt så menar jag att vi kanske har lite mer 
glöd för det vi gör. Men visst, det finns de som arbetar [på socialtjänsten] och har 
jättemycket glöd för det de gör också […] men alla jobb blir slentrian.55

 
Att något blir slentrian kan tolkas som att anställda på socialtjänsten inte visar 
samma engagemang för klienten som aktiva i frivilligorganisationerna. Frivillig-
organisationen står hela tiden på klientens sida eftersom de har en moralisk över-
tygelse att arbetet för klienten är det viktigaste och de har heller inga andra 
aspekter att ta hänsyn till. Frivilligorganisationerna har alltså inga direkta sank-
tionsmöjligheter annat än att de kan avstänga någon från verksamheten. Men det 
är inte bara de frivilligt engagerade som hänvisar till den moraliska aspekten av 
frivilligorganisationer. Även de anställda i frivilligorganisationer uttrycker lik-
nande motiv som de frivilliga för sitt arbete. En informant uttrycker sig så här: 
 
För utöver att det här är ett jobb för mig, är det också något mer.56

 
Flera anställda menar att de inte tar ut övertid i pengar eftersom de mindre frivil-
ligorganisationerna ofta har lite pengar. Antingen jobbar de gratis övertid eller 
kvittar den mot ledig tid om det är möjligt.57

––––––––– 
54 Intervju organisation C. 

55 Intervju organisation A. 

56 Intervju organisation C. 
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Det moraliska utrymmet får också praktiskt genomslag. I flera av organisationer-
na finns en norm att ställa upp och göra lite mer för klienterna. Genom handling-
arna markeras skillnader mellan socialtjänsten och frivilligorganisationerna och 
de sistnämnda kan påvisa vikten av deras existens.  
 
Det har hänt att våra aktiva har haft klienter sovande på soffan [i hemmet]. Vi försö-
ker undvika det. Men vad ska man göra när det inte går att ordna på annat sätt?58

 
Vi har ingen utbildning och inga resurser att ta hand om en sån människa, men när 
alla andra sviker, då kan inte vi också göra det.59

 
Som ett svar på socialtjänstens krav, att bedriva socialt arbete som lönearbete, li-
kabehandling av klienter och professionell hållning, öppnas det moraliska ut-
rymmet som en glänta för frivilligorganisationer. De har ingen utbildning för so-
cialt arbete och flertalet av organisationerna har inga direkta resurser utöver 
medmänskligt engagemang och att ställa upp lite mer och på ett annat sätt. Ge-
nom att utnyttja det moraliska utrymmet gör organisationerna anspråk på ett ut-
rymme som socialtjänsten inte kan organisera. För även om anställda inom soci-
altjänsten är där av en moralisk övertygelse måste de behandla alla klienter lika. 
Ingen klient kan få lite mer eller lite mindre av något på basis av moral. Framför-
allt handlar det kanske om att klienterna vet att aktiva inom en frivilligorganisa-
tion utför arbetet på frivillig basis och den anställda på socialtjänsten bara upp-
fattas göra sitt jobb. Den moraliska aspekten får således värde av organisations-
formen i sig och inte av respektive aktör inom organisationerna. 

5.3 1 ”Du kan alltid nå oss” – det tidsmässiga utrymmet 
Ett andra utrymme inom socialt arbete där frivilligorganisationer särskiljer sin 
verksamhet från socialtjänsten är tillgänglighet. Som jag nämnt ovan har social-
tjänsten arbetsrättsliga regler att följa, de har också organiserat arbetet efter sed-
vanliga kontorstider. Inom de tiderna ska tid för dokumentation rymmas vilket 
gör att det inte alltid är möjligt nå socialsekreterarna. Socialtjänsten har också 
vanligtvis fler klienter per anställd än frivilligorganisationer vilket också begrän-
sar tillgängligheten. Socialtjänstens tidsregim öppnar ytterligare ett utrymme för 
frivilligorganisationerna. Genom att organisera verksamheten och vara tillgäng-
liga på tider när socialtjänsten inte är det kan de ta tidsutrymmet i anspråk. Majo-
riteten av organisationerna i den aktuella uppsättningen har organiserat sin verk-
samhet på ett annat sätt än socialtjänsten. Det vill säga att de har tagit utrymmet i 
anspråk. Flera informanter från frivilligorganisationerna uttrycker tillgänglighe-
ten som citatet nedan visar:  
 

                                                                                                                                   
57 Intervju organisation L, E och C. 

58 Intervju organisation A. 

59 Intervju organisation C. 
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Det går inte att vi jobbar mellan åtta och fyra. Människor ringer och säger: ni måste 
komma, jag mår så dåligt, jag dör. Det kan man inte strunta i. Man måste åka.60

 
Om socialen skötte [organisationen] då skulle det vara öppet mellan åtta och trettio 
till nio och trettio. Då skulle det tas emot telefonsamtal och sedan skulle det vara kaf-
fepaus till tio. Mellan tio och halv elva skulle de hinna med en eller kanske två klien-
ter. [och sedan har de] lunch. Kanske en klient till [efter lunch] klockan ett. Sedan 
halv tre: kaffepaus. Mellan tre till kanske halv fem skulle allting skrivas ned, dagens 
rapport.61

 
Många frivilligorganisationer har organiserat verksamheten för att ständigt kun-
na vara tillgängliga. Det innebär att frivilligorganisationerna har en för klienter 
friare tidsregim eftersom det inte finns några tider som måste bokas och passas. 
En av organisationerna annonserar med en fri tidsregim genom att lämna ett mo-
bilnummer på informationsbladet som berättar om organisationens verksamhet, 
med tillägg att det går bra att ringa när som helst på dygnet (Informationsblad 
Mansjouren).  
 
Den fria tidsregimen gäller i synnerhet självhjälpsorganisationer som bygger på 
idén att hjälpa andra med samma problem som de själva, som missbrukarorgani-
sationer som organiseras efter en vi-för-oss princip (begreppen vi-för-oss och 
jag-för-dig används efter Meeuwisse & Sunesson 1998 se kapitel 1). Deras idé 
med verksamheten bygger på att medlemmar stöttar varandra när det finns behov 
och inte vid särskilda tider. Någon i organisationen är alltid anträffbar. Den stän-
diga tillgängligheten är en form av bakjourssystem för att den som behöver ska 
kunna ringa när som helst på dygnet. Det händer att även tillsvidareanställda 
inom frivilligorganisationer arbetar efter principen med bakjourssystem: 
 
Nio till fem [arbetar jag i organisationen]. Men sen är mobilen på jämt. Men det är 
inte så farligt. Oftast behöver folk bara ett par minuter för att lägga ur sig sina käns-
lor och sedan fungerar förnuftet igen.62

 
Men en friare tidsregim gäller inte bara vi-för-oss organisationer, även om det 
framförallt handlar om dem, utan även organisationer som kan beskrivas som 
jag-för-dig. Det vill säga de som ägnar sig åt att hjälpa andra men som inte nöd-
vändigtvis har samma erfarenheter själva. Kvinnojouren är ett exempel på en or-
ganisation som använder både bakjoursystem och fasta telefontider, men de olika 
systemen används i olika syften. Telefonjouren är öppen under fasta tider för att 
klienter ska kunna nå någon i organisationen. Därutöver är aktiva inom organisa-
tionen tillgängliga under andra tider för andra offentliga institutioner: 
 

––––––––– 
60 Intervju organisation C. 

61 Intervju organisation D. 

62 Intervju organisation K. 
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Det kan vara så att det mitt i natten, en lördag eller söndag, kommer en kvinna till 
polisen som behöver akut hjälp och vi är några som har jour och då rycker vi ut och 
försöker hjälpa till direkt.63

 
Organisationen har under perioder när de haft tillräckligt med personella resurser 
lämnat ut en telefonlista till utvalda myndigheter (polis och sjukhus) med namn 
på jourare som kan kontaktas när behov uppstår. Listan har fungerat som ett rul-
lande bakjoursschema där medlemmar är aktiva ett visst antal veckor per år. Ge-
nom bakjourssystemet och den höga tillgängligheten organiseras de öppna tidsut-
rymmena som finns tillgängliga. 
 
Men det är inte alla organisationer som är ständigt anträffbara. I den aktuella 
uppsättningen organisationer framträder en skillnad i tillgänglighet i organise-
randet av tid. Skiljelinjen går mellan de organisationer vars verksamhet är inrik-
tad mot sådant som socialtjänsten inte gör, som Brottsofferjouren eller Bris verk-
samheter, och organisationer som är verksamma inom områden som ligger när-
mare socialtjänsten, exempelvis Kvinnojouren. De organisationer som i inrikt-
ning mot klientkategori och ansvarsområde ligger längre ifrån socialtjänsten ten-
derar att arbeta efter fastare tider. Bris har fasta telefontider och jourarna är inte 
anträffbara utöver dessa, men telefontiderna ligger på andra tider än vanliga kon-
torstider. Telefonjouren är öppen mellan klockan tre och nio på vardagar och 
mellan tre och sex på helger.64 Öppettiderna kan naturligtvis vara en kombina-
tion av att de frivilliga arbetar dagtid och att fler barn har möjlighet att ringa 
kvällstid. Brottsofferjouren arbetar också med fastare tider. Klienter kan inte 
komma förbi när de själva vill. För samtal med organisationens representanter 
krävs att man bokar tid. Men i likhet med Bris organiserar de verksamheten på 
andra tider än enbart kontorstider och markerar därigenom gräns mot socialtjäns-
tens verksamhet.  
 
Det empiriska materialet är för litet för att säga något generellt om hur olika ty-
per av frivilligorganisationer organiserar sin tid. Men det är en rimlig hypotes att 
de organisationer vars verksamhet ligger nära socialtjänstens har ett större behov 
av att markera en gräns för att motivera sin plats inom området. Att göra sig själv 
nödvändig genom att fylla de tidsluckor som socialtjänsten inte organiserar är ett 
sätt på vilket organisationerna kan organisera en glänta och hävda sin existens. 
De organisationer som bedriver en typ av verksamhet som ligger längre ifrån so-
cialtjänsten har lättare att använda andra strategier för att motivera sin plats i det 
sociala landskapet än de som ligger nära som måste hävda sin plats på ett tydli-
gare sätt.  

––––––––– 
63 Intervju. 

64 www.bris.se den 15 mars 2006. 
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5.3.2 ”Vi säger inget” – det rättsliga utrymmet 
Det rättsliga utrymmet är en tredje aspekt som är återkommande i frivilligorgani-
sationernas sätt att utforma verksamhet som särskiljer dem från socialtjänsten. 
Frivilligorganisationerna är inte helt utan regulativa inslag, men utöver före-
ningsrättsliga regler finns inga särskilda lagar utöver de som gäller för alla med-
borgare i landet. Däremot regleras socialtjänstens verksamhet genom flertalet la-
gar, som vi har sett ovan. Några av de rättsliga aspekterna i socialtjänstens verk-
samhet upplevs av klienterna som negativa och andra som mer positiva. En lag 
som uppfattas som positiv är tystnadsplikten (15 kap. 1 § i SoL) och sekretessla-
gen (1980:100). I det avseendet har frivilligorganisationerna anammat social-
tjänstens rättsliga aspekt för att vinna förtroende hos klienter. Frivilligorganisa-
tioner har utvecklat liknande tystnadslöften som praxis och de flesta organisatio-
ner går ut med att garantera att de aktiva i organisationen har avlagt tystnadslöf-
te. Några organisationer har formaliserat detta löfte och har som praxis att de ak-
tiva frivilliga måste skriva på ett sådant innan de börjar i verksamheten (Brotts-
offerjouren och Kvinnojouren). Om tystnadslöftet bryts kan den frivilliga uteslu-
tas ur organisationen och får inte längre arbeta aktivt i organisationens namn. 
Organisationerna har således utvecklat normer med sanktioner för de aktiva med-
lemmarna i syfte att skapa tillit hos klienter. Bris hemsida med information om 
Barnens Hjälptelefon understryker att de vuxna som tar emot samtalen har tyst-
nadsplikt.65 Mansjouren går ut med samma löfte i ett informationsblad om verk-
samheten. Med informationen visas att den som vänder sig till en frivilligorgani-
sation inte vänder sig till vem som helst utan att det är en organisation som har 
regler, förordningar och personal som man kan lita på.  
 
Utöver tystnadsplikten styrs socialtjänsten av andra lagar som inte alltid uppfat-
tas lika positivt av klienterna. En av de aspekterna togs upp av ordföranden i so-
cialnämnden och berörde registrering av klienter (se citat s. 57). Dokumentation 
och registrering uppfattas som en orsak till att vissa undviker att vända sig till 
socialtjänsten:  
 
Här frågar vi efter personnummer. Vi är skyldiga att journalföra, anmäla och allt. 
Bara det gör att folk kanske tänker att ”det kan gå åt helvete bara jag stiger in där. 
De kanske tar barnen, eller tvingar mig någonstans dit jag inte vill. Nej, då går jag 
hellre till ett ställe som inte har en stor apparat att föra in mig i”. Frivilligorganisa-
tioner verkar lite mildare.66

 
Socialtjänsten står för något hotfullt och farligt och människor vill undvika att bli 
dokumenterade. Det innebär att den rättsliga aspekten i socialtjänstens arbete, 
som är till för att garantera rättsäkerhet för och likabehandling av klienter öppnar 
upp ytterligare ett utrymme för frivilligorganisationers verksamhet. Det finns 
ingen anledning för frivilligorganisationer att dokumentera eller journalföra kli-
enter annat än för eget syfte. Eftersom frivilligorganisationer varken har positiva 
––––––––– 
65 www.bris.se den 1 augusti 2006. 

66 Intervju socialtjänsten. 
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eller negativa sanktionsmöjligheter eller ekonomiska resurser som gör att de kan 
kosta på klienterna behandlingar eller ekonomiska bidrag för deras uppehälle, 
måste klienterna i många fall vända sig till socialtjänsten. I den aktuella uppsätt-
ningen organisationer har praxis i det fallet blivit motsatt socialtjänstens rättsliga 
tvång, de dokumenterar inte något. Det betyder att frivilligorganisationerna inte 
frågar vem det är de talar med eller vem som besöker dem, mer än vad klienten 
själv vill berätta. 
 
Anonymiteten är viktig. Att [klienter] kan ringa till [organisationen] och vara ano-
nyma. Det är skillnad från myndigheter, där måste man alltid avslöja vem man är om 
man vill ha hjälp.67

 
Vi för inga journaler eller skriver något om de som ringer eller kommer hit.68

 
När klienter väljer att vända sig till frivilligorganisationerna motiveras organisa-
tionernas existens genom att deras verksamhet efterfrågas. Genom att garantera 
anonymitet men ändå erbjuda hjälp har frivilligorganisationerna skapat ytterliga-
re ett utrymme inom socialt arbete. Men även om frivilligorganisationer inte do-
kumenterar, för de ofta statistik över hur många som nyttjar deras verksamhet 
och vilka problem som klienterna har. Statistiken fungerar som motiv för att visa 
att verksamheten är viktig för kommunens medborgare och således kvalificerar 
organisationen till bidrag från socialnämnden. 

5.4 Frivilligorganisationers organisering av 
gläntor inom den regulativa institutionen 
Men organisationerna organiserar inte enbart det ena eller det andra utrymmet 
även om de kan lägga olika mycket vikt vid olika utrymmen. De tre hänger ofta 
ihop och kan vara svåra att skilja åt. Vi kan titta på ett exempel: en klient ringer 
sent en söndagskväll till en frivilligt aktiv i en frivilligorganisation. Den frivilliga 
sätter sig i sin privata bil och åker för att hämta personen. När de kommit hem 
till den frivilligas bostad berättar klienten hur läget egentligen ligger till. Den fri-
villiga lovar att inte säga eller göra något utan lyssnar endast till personen och 
stöttar utan att ifrågasätta berättelsen. För det första är organisationen tillgänglig 
när klienten behöver dem, vilket pekar på tidsaspekten. För det andra finns den 
moraliska aspekten med eftersom den frivilliga direkt åker iväg och hjälper när 
behov finns ”vi måste finnas när andra inte finns”. För det tredje plockas den 
rättsliga aspekten in. Den frivilliga finns som stöd och lyssnar utan att dokumen-
tera och registrera personen och utan hot om eventuell anmälning (nästan) oav-
sett vad personen berättar. 
 

––––––––– 
67 Intervju organisation L. 

68 Intervju organisation A. 

63 



Eftersom det är stora skillnader mellan frivilligorganisationer och socialtjänsten i 
fråga om ekonomiska och personella resurser är det svårt att hävda att frivilligor-
ganisationerna och socialtjänsten konkurrerar med varandra även om de är två 
aktörer inom samma område. Snarare har frivilligorganisationerna organiserat 
öppna utrymmen inom socialtjänstens områden på grundval av de institutionella 
hinder som begränsar socialtjänstens arbete. De utrymmen frivilligorganisatio-
nerna har organiserat inom det sociala landskapet är gläntor som skapats av soci-
altjänstens institutionella ramar som frivilligorganisationerna kan fylla. Genom 
att hävda det moraliska, det tidsmässiga och det rättsliga utrymmet motiverar fri-
villigorganisationerna sin existens i relation till socialtjänsten. 

5.5 Sammanfattning 
Utgångspunkten för det här kapitlet var att socialtjänsten och frivilligorganisa-
tionerna befinner sig inom olika institutionella system vilket ger olika förutsätt-
ningar och begränsningar för verksamhet och i förhållningssätt gentemot klien-
ter. Frivilligorganisationerna som är ett exempel på en normativ institution har 
funnit ett arbetssätt som kan beskrivas fylla öppna utrymmen som den regulativa 
institutionen skapar. Socialtjänsten och frivilligorganisationerna har olika förut-
sättningar för att bedriva verksamhet och organisera uppgifter. Den förstnämnda 
aktören är en offentlig organisation vilket medför större ekonomiska och perso-
nella resurser men de institutionella ramarna innebär också vissa krav och re-
gleringar. Den sistnämnda arbetar med små ekonomiska och personella resurser 
och framförallt med frivilliga krafter vilket ställer särskilda krav på utformning 
av verksamhet. Frivilligorganisationernas institutionella ramar ger andra hinder 
och möjligheter att organisera verksamhet än socialtjänsten.  
 
För att motivera sin existens i det sociala landskapet framhåller de socialt inrik-
tade frivilligorganisationerna sin särart inom framförallt tre områden: det mora-
liska, det tidsmässiga och det rättsliga utrymmet. Frivilligorganisationer som in-
stitution bygger på normativ logik med moral och social förpliktelse som grund, 
vilket framhävs som skillnad när de beskriver verksamheten. Organisationerna 
utformar sina verksamhetssystem och rutiner utifrån de institutionella förutsätt-
ningarna. De lovar ofta hög tillgänglighet och organiserar verksamheten utanför 
gängse kontorstider. Det händer att de tar hem klienter om de inte finner någon 
annan lösning. De har inte heller någon skyldighet eller anledning att registrera 
klienter som besöker organisationen eftersom de inte har lagansvar. 
 
Organisationerna i den studerade delen av det organisatoriska fältet uppvisar så-
ledes tydliga likheter med varandra. Likheterna är karakteristiska för det organi-
satoriska fält de befinner sig inom och ger de enskilda organisationerna legitimi-
tet.  
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6 Klientkategori och 
verksamhet 
som gräns 

 
I det här kapitlet diskuterar jag hur organisationerna inom den studerade uppsätt-
ningen förhåller sig till varandra utifrån verksamhet och klientkategori. Organi-
sationernas val av klientkategori och typ av verksamhet markerar gräns mot 
andra organisationer. I kapitel två framkom att (om vi ser till antal organisationer 
som söker pengar från socialnämnden och som beviljas respektive får avslag) det 
inte finns någon direkt konkurrenssituation om bidragen mellan organisationer-
na. Nästan samtliga organisationer som söker bidrag beviljas. Om det endast 
finns ett litet antal organisationer som dessutom har delat upp verksamhetsfältet 
mellan sig är risken för konkurrens mindre än om det funnits fler bidragssökan-
de. Valet av klientkategori och verksamhet är viktigt också eftersom frivilligor-
ganisationer inte har någon produkt att sälja. De måste visa att de behövs för att 
motivera beviljande av bidrag, vilket görs genom att klienter vänder sig till orga-
nisationen.  

6.1 Organisationernas verksamhet och 
klientkategori 
En översikt över organisationernas verksamhetsinriktning visar att inom den ak-
tuella uppsättningen organisationer är fältet uppdelat: en fråga – en organisation. 
Figuren nedan visar respektive organisations verksamhetsområde.  
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Organisation Verksamhet  
Kvinnojouren Kvinnor  
Länken Missbruk  
Hela Människan 
Ria 

Missbruk/hemlösa  
 
 Mansjouren Män/familjer 
 Brottsofferjouren Brottsoffer 
 Den Öppna Dörren Psykiska/fysiska 

handikapp  
 Simonföreningen Missbruk 
 Bris Barn 
 Adoptionscentrum 

sydöst 
Barn (adoptioner) 

 
 Vita huset Gemenskap 
 Noaks Ark Hiv/aids 
 VågaVa Missbruk 
 

Figur 3. Frivilligorganisationernas verksamhetsområden. 
 
Av de tolv aktuella organisationerna har fyra (Länken, Ria, Simonföreningen och 
VågaVa) inriktat sin verksamhet mot missbruksområdet (alkohol och narkotika). 
Således finns en viss övervikt mot den typen av frågor. Men även mellan miss-
brukarorganisationerna finns skillnader i typ av verksamhet och klientel, vilket 
framgår av nedanstående genomgång. Genomgången är en fördjupning av den 
kategorisering som tabellen visar. 

6.1.1 Missbrukarorganisationer 
Simonföreningen vänder sig till invandrare och syftet är att arbeta preventivt och 
sprida information och kunskap om alkohol och andra droger. I organisationens 
verksamhet ingår att motivera missbrukare att börja och fullfölja behandling. 
Som jag tidigare har nämnt bildades organisationen av invandrare och svenskar 
och organisationsrepresentanter menar att de står för en särskild kulturkompetens 
som gör att de lättare når fram till invandrare än myndigheter och andra organi-
sationer som också bedriver verksamhet inom missbrukarområdet. Men de arbe-
tar inte enbart mot droger utan har även tagit på sig andra uppgifter. Som invand-
rarförening vill Simonföreningen även arbeta mot rasism och ”fungera som en 
bro mellan invandrare och det svenska samhället”.69  
 
Simonföreningens verksamhet bedrivs framförallt i organisationens lokal. De har 
bedrivit olika antidrogaktiviteter exempelvis filmvisningar om droger och på 
andra sätt informerat ungdomarna och familjerna i området. Även andra aktivite-
ter har anordnats som danskurser och kulturkvällar. Lokalens öppettider har vari-
erat över åren beroende på hur mycket tid de aktiva har haft för organisationen. 

––––––––– 
69  www.simon.se den 12 maj 2006. 
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En av informanterna menar att när det var fler aktiva i organisationen som ofta 
befann sig i lokalen kom många ungdomar ned och fikade, pratade och hjälpte 
till med olika saker. Men under några år har aktivitetsgraden varit lägre på grund 
av att de aktiva haft begränsad tid för föreningsarbete.70 Grad och typ av verk-
samhet har således varierat över åren men klientkategorin har varit stabil. Simon-
föreningen har också funnits tillgängliga på telefon och många har ringt för att få 
stöd och råd i frågor relaterade till drogmissbruk inom familjen eller vänner. 
Men många samtal har också handlat om andra saker exempelvis hur det svenska 
samhället fungerar och upplevelser av invandring. Verksamheten handlar således 
inte enbart om droger utan även om andra problem som människor vill ha hjälp 
med. Verksamheten har både inåtvänd och utåtriktad karaktär genom arbetet 
både för medlemmarna och preventivt med information mot samhället.71

 
Den andra organisationen med inriktning mot missbruk är Kamratföreningen 
Länken som är en vi-för-oss organisation, för missbrukare av missbrukare. Län-
kens verksamhet är framförallt inriktad mot gemenskap i syfte att stimulera nykt-
ra medlemmar till ett fortsatt nyktert liv. De har även verksamhet för att motivera 
och hjälpa missbrukande till ett liv utan droger. En del av Länkens verksamhet är 
preventiv och utåtriktad. Medlemmar från organisationen besöker bland annat 
skolor, arbetsplatser och andra föreningar för att sprida information om missbruk 
av alkohol och andra droger. Organisationens klientel har förändrats över tid i 
takt med förändrade drogvanor i samhället. Från början var Länken enbart inrik-
tade mot alkohol, men över tid har missbruket förändrats och Länken har fått 
ändra inriktning och hantera även annat drogmissbruk. Men det är inte bara 
missbruket som har förändrats utan även organisationens medlemsantal. Organi-
sationen har tidigare haft långt fler medlemmar än de har idag och fler medlems-
aktiviteter som årliga medlemsfester i parken. När medlemsantalet har sjunkit 
och organisationen har mindre pengar att röra sig med håller man istället mindre 
jul- och sommarfester i den egna lokalen. Organisationens huvudsyfte är fortfa-
rande gemenskap och medlemsvård med olika aktiviteter som kortare gemen-
samma resor. I Växjö centrum står lokalen till medlemmars förfogande för träf-
far, aktiviteter och umgänge. Sommartid förläggs mycket av umgängesverksam-
heten till sommarhuset som står öppet för alla medlemmar.72 Organisationens 
verksamhet är således både inåtvänd mot organisationens egna medlemmar och 
utåtriktad genom informativt arbete. Klientkategorin har förändrats över åren på 
grund av förändringar av missbruk. 
 
Den tredje organisationen med inriktning mot missbruk är VågaVa. De är i likhet 
med Länken främst en vi-för-oss organisation, för missbrukare av missbrukare. I 
verksamhetsberättelsen från 2003 skriver organisationen att medlemmarna: 
”bygger en familj där både vuxna och barn behövs”. Organisationen vänder sig 
således inte bara till dem som missbrukar utan även till de anhöriga. VågaVa har 

––––––––– 
70 Intervju, 29 november, 2004. 

71 Ibid. Och www.simon.se den 1 augusti 2006. 

72 Intervju, 19 augusti, 2004. 
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också ett preventivt och utåtriktat arbete som syftar till att sprida information om 
droger genom föreläsningar som bygger på egna erfarenheter. I det preventiva 
arbetet finns också verksamhet som företagssamarbete där organisationens med-
lemmar besöker företag för att informera om missbruk, hur det kan upptäckas 
och vilka möjligheter som finns för att hjälpa sin personal med dylika problem. I 
likhet med Länken arbetar VågaVa för att motivera till ett liv utan droger. Ge-
nom att hålla lokalen öppen för att människor ska kunna träffas och delta i akti-
viteter försöker de skapa en miljö för drogfri gemenskap. Vilka aktiviteter som 
erbjuds varierar beroende på hur aktiva medlemmarna är och vad de vill göra. 
Det innebär att om någon är intresserad av fiske kan hon starta en fiskeklubb, 
någon som gillar att måla kan starta en målarcirkel etc. Organisationen står även 
för delar av efterbehandling för personer som kommer hem från behandlings-
hem. Den delen drivs som ett fristående projekt, RAA, och finansieras av Ljung-
by kommun. Ett annat projekt som VågaVa har drivit sommartid är VågaVa go 
Beach som är förlagt till Tylösands strand. Syftet är att finnas på platser där 
många människor finns och sprida information om organisationen och om dro-
ger.73 Verksamheten varierar således med dem som är aktiva men klientkatego-
rin är stabil. 
 
Den fjärde organisationen som vänder sig mot missbrukare är Hela Människan 
Ria. Organisationen skriver i ett informationsblad att: 
 
Ria vänder sig till Dig som kanske har ett missbruk, är bostadslös, ensam, vill ha 
hjälp med att förändra ditt liv eller som bara vill ha någon att tala med. Vi vill finnas 
till för Dig (informationsblad Hela Människan Ria Växjö). 
 
Till skillnad från de övriga missbrukarorganisationerna vänder de sig mot alla 
som är i behov av hjälp och social samvaro. Men klienterna har ofta tungt miss-
bruk i kombination med andra problem. Hela Människan Ria är en jag-för-dig 
organisation, en klassisk hjälporganisation där de som arbetar inte har samma 
problem som sitt klientel, vilket skiljer den från VågaVa och Länken.  
 
Organisationens verksamhet har varierat över åren, men all verksamhet syftar till 
att stötta människor och motivera till ett liv utan droger med kristna förtecken. 
Hos Hela Människan Ria erbjuds lunch, kaffe och smörgåsar för en billig pen-
ning, möjlighet att duscha och få rena kläder och hjälp med att kontakta myndig-
heter. Organisationens kristna grund märks i några av aktiviteterna som erbjuds, 
exempelvis andakter och möjlighet att träffa diakoner och präster. En period drev 
Hela Människan Ria natthärbärge i samarbete med Växjö kommun, en annan pe-
riod drev de värmestuga på stan. De har ordnat sommarresor för klienter och be-
drivit uppsökande verksamhet där de informerat om Hela Människan Ria för po-
tentiella klienter på stan. Flödet av klienter varierar över åren och i kortare inter-
vall. En dag vid lunch kan det vara fullt runt matbordet och nästa dag kommer 
några enstaka. Variationerna beror delvis på att det ibland är många som sitter 

––––––––– 
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häktade eller dömda till fängelse, är på behandlingshem eller har fått eget boen-
de. Väder och vind medverkar också till variationerna. Om det är kallt ute kom-
mer fler på besök. I slutet på månaden, när pengarna är slut, finns fler runt bordet 
än vid nära anslutning till utbetalningar av socialbidrag, lön eller pension (In-
formationsblad Hela Människan Ria i Växjö 25 år).74

6.1.2 Barnorganisationer 
I den aktuella uppsättningen organisationer är två inriktade mot barn: Bris region 
syd och Adoptionscentrum sydöst. Det klientel som Adoptionscentrum sydöst 
riktar sin verksamhet mot är familjer med utlandsadopterade barn och personer 
som funderar på att adoptera från andra länder. Innehållet i och graden av verk-
samhet har varierat över åren men innefattar alltid medlemsaktiviteter och föräld-
rautbildning. Det finns även verksamhet för mor- och farföräldrar. En del av 
verksamheten är utåtriktad med information till personer som vill adoptera barn 
från utlandet: Nyfiken på adoption? Inom den utåtriktade verksamheten finns 
också en biståndsgrupp som samlar in pengar till biståndsprojekt i de länder från 
vilka barnen adopteras. Verksamhet drivs ibland i form av studiecirklar och sam-
talsgrupper som tar upp olika aktuella frågor som rör adoption och adopterade 
barn. Men mycket av verksamheten handlar om att skapa gemenskap för familjer 
med adopterade barn för att kunna utbyta erfarenheter. I likhet med de andra or-
ganisationerna varierar Adoptionscentrum sydösts verksamheten med antal akti-
va medlemmar och den tid de har till förfogande.75

 
Den andra organisationen som riktar sig mot barn och barnfrågor arbetar aningen 
annorlunda än övriga organisationer eftersom deras verksamhet i första hand inte 
handlar om att träffa klienterna personligen. Bris formulerar sitt syfte enligt föl-
jande: 
 
Bris är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden organisation som bistår barn 
som far illa och är en länk mellan barn, vuxna och samhälle.76

 
För att vara en länk mellan barn, vuxna och samhälle driver organisationen tele-
fonjoursverksamhet och e-postkommunikation. Genom Barnens hjälptelefon och 
Bris mejlen kan barn tala med en vuxen. Organisationen har även jourtelefon för 
vuxna, Bris vuxentelefon – om barn, dit vuxna kan ringa för att tala om barnrela-
terade frågor med andra vuxna. Bris mejlen är en nyare del av verksamheten än 
jourtelefonen. Informanter från Bris menar att de med mejlen fått kontakt med en 
annan grupp barn och att barnen uttrycker delvis andra saker i mejlen än på tele-
fon, vilket ställer andra krav på dem som besvarar barnens mejl. Förändringar i 
telefontiderna ger möjlighet för olika barn att höra av sig till organisationen, 

––––––––– 
74 Intervju, 19 augusti, 2004. 

75 Intervju, 10 juni, 2005 och http://acavd.net/sydost/sydost/default.htm den 10 mars 2006. Hemsidan är flyttad 

till:www.adoptionscentrum.se/portal/page/portal/Adoptionscentrum/12_adoptionscentrum/4_avdelningarna/107_sydost/TAB151355

76 www.bris.se den 1 augusti 2006. 
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framförallt åldersmässigt. Olika tider ger olika åldersgrupper möjlighet att ringa, 
vilket ger aningen olika problem som jouren måste förhålla sig till. Det i sin tur 
ger jourarna information och kunskap om problem i olika åldersgrupper.77 Bris 
syftar också till att bilda opinion och arbetar för att informera om och stärka 
barns rättigheter, utifrån de konventioner som finns exempelvis barnkonventio-
nen. Organisationen är ofta inbjudna som experter i barnfrågor i olika samman-
hang, inte minst till regeringen vid beslut i frågor som rör barn.78

6.1.3 Organisationer med könsspecifik verksamhet 
Två av organisationerna har könsspecifikt inriktad verksamhet: Mansjouren vän-
der sig till män och Kvinnojouren vänder sig till kvinnor. Kvinnojouren vänder 
sig till vuxna kvinnor som är eller har varit utsatta för fysisk eller psykiskt miss-
handel. Till Kvinnojouren är bara kvinnor välkomna. Kvinnojourens verksamhet 
består i huvudsak av tre saker: telefonjour, möjlighet till tillfällig vistelse i deras 
akutlägenhet och sällskap och stöttning vid besök hos polis, advokat och sjukhus. 
En del av verksamheten är också utåtriktad. Med föreläsningar och information 
vill man sprida kunskap om och förståelse för våld mot kvinnor. Hur mycket or-
ganisationen har möjlighet att ha öppet och kan vara ute och föreläsa beror på 
hur många som är aktiva och hur mycket tid de har till organisationens förfogan-
de. Verksamheten har hållits aktiv sedan starten, även om graden av verksamhet 
har varierat. Kvinnojouren arbetar också med olika typer av frågor även om allt 
har koppling till våld mot kvinnor. Från början handlade det främst om att lyfta 
en allmän fråga om våld mot kvinnor men under åren har man även tagit upp 
andra frågor på dagordningen, exempelvis incest och hedersmord.79  
  
Den andra könsspecifika organisationen är Mansjouren som till en början vände 
sig enbart mot män. Kvinnor var inte välkomna i organisationens lokal, vilket 
förändrades efter några år. Idag vänder de sig till hela familjer för samtal och 
stöd men huvudfokus är fortfarande män i relationskriser. Verksamheten består 
av samtal i grupp eller enskilt som leds av organisationens anställda eller frivil-
ligt aktiva. Lokalen är även öppen som mötesplats. En del av verksamheten är 
utåtriktad och handlar om att sprida organisationen till andra orter genom att för-
söka starta fler mansjourer. Andra delar handlar om att föreläsa i syfte att sprida 
kunskap om den verksamhet som bedrivs i organisationen och om män och fa-
miljers relationsproblem i generella termer.80  

6.1.4 Brottsofferorganisation 
De kvinnor som Kvinnojouren kommer i kontakt med är brottsoffer eftersom 
problemen många gånger handlar om våld mot kvinnor. I det ljuset ligger Brotts-

––––––––– 
77 Personlig kommunikation C. Ålander, 25 april, 2006. 

78 Ibid. och www.bris.se den 1 augusti 2006. 

79 Intervju, 23 juni, 2005. 

80 Intervju, 18 augusti, 2004 och www.mansjouren.nu den 1 augusti 2006. 
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offerjourens verksamhet nära Kvinnojourens. Men Brottsofferjourens verksam-
het är inte riktad mot en specifik grupp brottsoffer utan vänder sig mot alla som 
varit utsatta för brott och vittnen till brott. Den största delen av verksamhet för 
Brottsofferjouren i Växjö är stödsamtal med brottsoffer och vittnen och att bistå 
med vittnesstöd för målsägande och vittnen vid rättegångar. Vittnesstödet har ut-
vecklats efter stödsamtalen och de frivilliga kan välja om de vill engagera sig i 
den ena eller den andra verksamheten. Även Brottsofferjouren har utåtriktad 
verksamhet där de berättar och informerar om Brottsofferjouren och om brottsof-
fer i olika sammanhang.81 Som för de andra organisationerna varierar tillgäng-
lighet med antal frivilliga och deras tid. 

6.1.5 Fysiskt och psykiskt sjukdomsrelaterade organisationer 
Två av organisationerna vänder sig till människor med problem som i första 
hand inte brukar kategoriseras som sociala problem. Den Öppna Dörren riktar 
sin verksamhet mot psykiskt och fysiskt funktionshindrade med svårigheter att 
själva ta sig ut till olika aktiviteter. Den Öppna Dörrens verksamhet och klientka-
tegori har skiftat över åren. En period på 1990 talet drevs natthärbärge. Innan det 
utgjordes verksamheten av bland annat besöksverksamhet till psykiatrin, fängel-
se och häkte. Verksamhetsförändringarna har också förändrat klientkategorin 
som vänder sig till organisationen. Det var inte samma klientel som vände sig till 
natthärbärget som vänder sig till den verksamhet som bedrivs idag. Den verk-
samhet som organisationen driver är delad i två grupper: verksamheten i stöd-
gruppen Lysklubben vilka ägnar sig åt hantverk som säljs till förmån för organi-
sationen, och verksamheten med klienterna. Den sistnämnda äger rum främst i 
organisationens hus som fungerar som samlingslokal där klienterna kan träffas, 
äta mat till självkostnadspris och ägna sig åt olika sysselsättningar. Exempelvis 
erbjuds spel, pyssel och enskilda stödsamtal. 82 Organisationen har en kristen 
grund vilket märks i en del av verksamheten. Aktiviteter som erbjuds är: 
 
Lära sig mer om bibeln och om vår kristna tro i samtal och studier, sjunga och 
spela samt fira gudstjänst i vårt andaktsrum (informationsblad Den Öppna Dör-
ren i Växjö, verksamhetsberättelse 2003).  
 
Organisationen har således tidigare vänt sig till socialnämndens målgrupp, och 
får fortfarande bidrag trots att de idag har inriktat verksamheten mot en annan 
klientkategori.  
 
Den andra organisationen som är inriktad mot sjukdomsrelaterade frågor är No-
aks Ark. Organisationen har två huvudsakliga verksamheter: preventivt arbete 
och psykosocial verksamhet för hiv-positiva och deras närstående. Den psykoso-
ciala verksamheten består av stödsamtal och olika aktiviteter som kortare resor 
för gruppen och deras familjer. Stödverksamhet kan också handla om att perso-
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ner från Noaks Ark följer med till myndigheter och sjukhus. Det preventiva arbe-
tet är utåtriktad verksamhet med syfte att sprida kunskap och information om hiv 
och aids vilket görs genom föreläsningar, informationskampanjer och genom det 
radioprogram som organisationen producerar och sänder varje vecka. Verksam-
heten har varit stabil sedan organisationen startade men efterfrågan på organisa-
tionens kunskap som föreläsare och som stödpersoner har ökat i takt med att de 
har etablerats och samlat på sig kunskap i frågorna. Stödarbetet har också delvis 
förändrats allteftersom mediciner mot hiv har förbättrats vilket förändrat livsför-
utsättningarna för klienterna (informationsblad Noaks Ark Röda Korset Krono-
berg).83

6.1.6 Gemenskapsinriktad organisation 
Vita Huset är den enda organisation med gemenskap som främsta verksamhets-
mål. Organisationen vänder sig inte mot en specifik målgrupp, utan arbetar i för-
sta hand för att verka för ”en meningsfull fritid och kultur för boende […]” (in-
formationsblad Välkommen till Vita Huset) inom bostadsområdet där organisa-
tionens lokal är förlagd. Organisationen arbetar också mot rasism och har krav på 
att all verksamhet ska vara drogfri. I lokalen erbjuds diverse olika sysselsättning-
ar, frivilliga krafter driver kafé och under jul och nyår bjuder man på mat och 
julklapp till alla gäster. De besökande står själva för utformningen av verksam-
heten genom att starta olika aktiviteter som de är intresserade av. En schackin-
tresserad kan starta schackturnering och musikintresserade kan hålla en visafton i 
trädgården. Annan verksamhet som bedrivs av föreningen är cykelverkstad och 
man har vissa åtaganden i en friluftsbas som drivs av kommunen. Föreningens 
verksamhet och klientgrupp har varit stabil över åren och de har haft öppet så 
gott som varje dag sedan starten.84

6.2 En fråga – en organisation  
Den aktuella uppsättningen organisationer visar på en spännvidd av klientkatego-
rier och typ av verksamheter. Ingen organisation gör exakt det en annan organi-
sation gör och uppsättningen organisationer kännetecknas av att de har delat in 
fältet mellan sig genom val av klienter och typ av verksamhet. Även bland de 
fyra organisationer som har riktat in verksamheten på missbruksfrågor finns 
skillnader. Det klientel som besöker Hela Människan Ria är ofta inne i ett miss-
bruk medan Länken och VågaVa främst vänder sig till före detta missbrukare 
med syfte att uppmuntra till ett fortsatt nyktert liv. Simonföreningen har skapat 
en särskild klientkategori genom att slå ihop invandrare och missbruksfrågor. 
VågaVa skiljer sig främst från de andra i den aktuella uppsättningen organisatio-
ner genom att de ligger i Ljungby. Motivet för att de beviljades bidrag är att de 
erbjuder en typ av verksamhet som inte finns i Växjö. 

––––––––– 
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Det faktum att det inte finns någon direkt konkurrens mellan organisationerna 
om bidrag kan förklaras av att organisationerna vänder sig till olika klientkatego-
rier och därigenom motiverar sin plats inom fältet. Det finns inte två organisatio-
ner som vänder sig till exakt samma kategori. Den delen av det organisatoriska 
fältet som är aktuell i den här studien är således väl uppdelad mellan organisatio-
nerna. Varje organisation finns inräknad i föreningsbidragsbudgeten och det 
finns bara en av varje. Således kan ingen organisation hävda att ”vi gör det job-
bet bättre än den andra organisationen och därför borde vi få mer bidrag”. Om 
det hade funnits flera organisationer som inriktat sig mot samma typ av verk-
samhet hade situationen kanske sett annorlunda ut och socialnämndens införande 
av Riktlinjer för beviljande av bidrag fått en annan effekt som utmynnat i kon-
kurrens. 
 
I det sociala frivilligorganisationslandskapet ter det sig således som att vi kan 
tala om en organisatorisk glesbygd. Med det menar jag att en fråga – en organi-
sation är ett uttryck för organisatorisk glesbygd i den bemärkelsen att utbudet or-
ganisationer är begränsat för socialnämnden. Det finns en uppsättning organisa-
tioner som har funnit sin plats och det är inte trångt i meningen att flera organisa-
tioner vill ha samma plats. De hemlösa i Växjö har inte olika ställen att välja 
mellan när de vill ha billig lunch, möjlighet att tvätta sina kläder, eller värma sig 
under dagen. Detsamma gäller för kvinnor utsatta för våld, de har inte fler än en 
frivilligorganisation att tillgå. En enkel förklaring till varför det inte finns fler or-
ganisationer inom samma område är att det inte finns tillräckligt med klienter för 
fler än en organisation i varje fråga. Det kan vara sant för flera av organisatio-
nerna, men det är en svag förklaring. Det förklarar framförallt inte varför andra 
organisationer inte uppkommer och söker pengar från socialnämnden för att dri-
va verksamhet. Vi ska komma ihåg att det sociala landskapet inte är något som 
ska betraktas som fullt. Det finns alltid plats att organisera verksamhet. 

6.3 Yttre gränser och inom gränserna – 
klientkategori och verksamhet 
Det här kapitlets empiriska genomgång visar att organisationernas klientkategori 
och verksamhet inte är fast över tid utan snarare kännetecknas av rörlighet, i 
synnerhet de äldre organisationerna. Länken har förändrat typ av klientkategori 
utifrån förändringar som skett inom missbruksområdet, från enkom alkoholister 
till att omfatta även andra typer av drogmissbruk. Hela Människan Ria visar ock-
så prov på rörliga gränser. De har ägnat sig åt diverse olika typer av verksamhe-
ter även om de har vänt sig mot samma typ av klientkategori. Den Öppna Dörren 
har förändrat sin inriktning både vad gäller klientel och verksamhet och är den 
organisation som uppvisar störst variationer med både fysiskt handikappade och 
hemlösa. Kvinnojouren är ett exempel på en organisation som har funnits med 
under längre tid men vars klientel och verksamhet har varit konstant under åren. 
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Däremot har de initierat nya frågor inom sitt verksamhetsområde och på det sät-
tet utvidgat och modifierat sitt område.  
 
Organisationernas inre förändringar hindrar yttre förändringar på fältet. Det vill 
säga att nya organisationer hindras från att uppkomma eftersom nya gläntor or-
ganiseras av redan befintliga organisationer. Det organisatoriska fältet bibehåller 
därigenom stabilitet i uppsättningen organisationer. 
 
Men flera organisationer uppvisar stabilitet i verksamheten och klientkategori. 
Att en organisation är stabil, i bemärkelsen oförändrad verksamhet, är ett tecken 
på att den organiserat ett område där klientflödet är konstant och att organisatio-
nen har förmåga att skydda sina gränser för att hindra andra från att organisera 
verksamhet. Om en organisation visar ett tydligt område som den organiserar 
öppnas ingen glänta. Det skulle i så fall vara om någon vill starta en organisation 
inom samma område men vill driva verksamheten på ett annat sätt. I de fallen 
handlar det snarare om utbrytare ur organisationer som anser att syftet är viktigt 
men som inte är tillfredsställda med tillvägagångssättet för att nå det. 
 
Att vissa organisationer delvis ägnar sig åt annat än huvudsyftet, som att de för-
ändrar verksamhet eller grad av verksamhet, men ändå tillhör den stabila upp-
sättningen är intressant. Det ter sig som ett tecken på att om organisationerna en 
gång etablerats har de ganska stor frihet att göra vad de vill inom gränserna. Det 
tyder på att resonemang om organisationernas gränser som väsentligare än vad 
som finns inuti har poänger som är värda att studera vidare i ett annat samman-
hang (Abbott 2001). 
 
De något yngre organisationerna har inte förändrat sin verksamhet nämnvärt ef-
tersom de ännu inte utsatts för några större förändringar i omgivning som att ef-
terfrågan av organisationens tjänster minskar. Men avsaknaden av förändringar 
kan också vara ett tecken på att inga andra organisationer har uppkommit eller 
varit i startgroparna för att uppkomma vilket inneburit att organisationerna inte 
behövt skydda sina gränser genom att förändra sin verksamhet eller klientel. 
Några av organisationerna har gjort mindre förändringar som kan tolkas som 
barnsjukdomar. Mansjouren upptäckte efter kort tid att det var svårt att driva 
verksamheten när kvinnor inte fick tillträde till organisationen. Genom att tillåta 
kvinnor i organisationen förändrade de gränser för vilket klientel organisationen 
vände sig mot och ökade således grund för sin existens.  
 

6.4 Sammanfattning - en organisatorisk 
glesbygd 
I det här kapitlet har socialnämndens uppsättning frivilligorganisationer beskri-
vits i termer av organisatorisk glesbygd. Det har gjorts mot bakgrund av att varje 
organisation har mutat in sitt eget område inom det organisatoriska fältet i det 
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sociala frivilligorganisationslandskapet. Med fokus på klientkategori och typ av 
verksamhet framstår socialnämndens organisationer som en heterogen uppsätt-
ning. Ingen organisation vänder sig mot exakt samma klientkategori som en an-
nan organisation inom uppsättningen. Även de organisationer som vid en första 
anblick ser ut att ha samma inriktning och samma klientkategori (missbrukaror-
ganisationerna) och samma övergripande syfte (att hjälpa människor ur drogbe-
roende och motivera till ett fortsatt nyktert liv) framställer verksamheten och kli-
entkategorierna som avgränsande mot andra organisationers områden. Gränserna 
mellan organisationerna är tydliga i det avseendet. Frånvaron av konkurrens kan 
således förklaras med att eftersom organisationerna framställer sin verksamhet 
och klientkategori som olik andra organisationers, finns inget utrymme för att en 
organisation som ägnar sig åt samma sak får bidraget istället, eftersom det inte 
finns en likadan organisation. Men det ska inte lura oss att tänka att det sociala 
frivilligorganisationslandskapet är fullt gällande de organisationer som beviljas 
bidrag från socialnämnden. Nya organisationer som är inriktade mot andra delar 
av socialt arbete kan uppkomma och etableras. Men en förklaring till att så inte 
sker är att de etablerade organisationerna har haft möjlighet att skydda sina grän-
ser genom att förändra klientkategori och verksamhet för att möta nya och för-
ändrade behov. 
 
Således kan vi slå fast att för att organisationerna ska kunna motivera en plats 
inom det organisatoriska fältet och få bidrag från socialnämnden krävs att de har 
viss karakteristik som grundar sig på institutionell tillhörighet. Likheten organi-
sationerna emellan tar sig främst uttryck i sättet att organisera verksamhet. Men 
det är fördelaktigt att organisationerna inte är för lika varandra vad gäller verk-
samhet och klientkategori. Genom att skilja sig från de andra organisationerna i 
dessa val motiverar organisationerna sin plats och minimerar konkurrens inom 
fältet. Det krävs i alla fall att organisationerna gör troligt att de skiljer sig från 
övriga organisationer för att motivera socialnämnden (eller andra finansiärer) att 
bevilja dem bidrag. 
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7 Organisationernas 
personella gränssättningar  

I det här kapitlet fokuserar jag två saker: för det första vill jag förklara hur orga-
nisationerna hanterar in- och utflödet av medlemmar. Organisationerna är måna 
om sitt rykte och sin verksamhet för att klienterna (och bidragsgivarna) ska kän-
na förtroende och därför kan de inte släppa in vem som helst i organisationen. 
För det andra vill jag förklara vilka personella resurser organisationerna har till 
förfogande för att driva verksamheten och hur den interna arbetsdelningen ser ut.   
 
Det är lätt att uppfatta frivilligorganisationer som öppna och tillgängliga för alla. 
Men det finns ingen anledning att förutsätta att frivilligorganisationer skiljer sig 
från andra organisationer på den punkten. Och andra är inte tillgängliga för alla:  
 
Gates of organizations are locked and guarded. Only affiliates have a key, but not 
always all of the affiliates. Those who are not affiliated have no right to enter. If you 
are not recognized you are not let in. All organizations are exclusive (Ahrne 1994:5). 
 
Men även om alla organisationer är exklusiva är olika organisationer olika lätta 
och svåra att träda in i och ut ur. Eftersom frivilligorganisationer baseras på fri-
villigt engagemang tillhör de en kategori organisationer som är lätta att lämna. 
Men för den skull är de inte nödvändigtvis lättare att träda in i än andra organisa-
tioner. Om vi befinner oss i en frivilligorganisation på frivillig basis (och inte 
som anställda) kan vi lämna organisationen om vi känner att vi inte längre vill 
vara med och vi kan ansöka om medlemskap i en annan organisation (Ahrne 
1994). Om in- och utflödet av frivilliga är ojämnt, med fler som träder ur än in, 
torde det innebära svårigheter för frivilligorganisationer att organisera verksam-
heten. För att klienterna ska vända sig till organisationen måste det finnas verk-
samhet som inte varierar för mycket. Som vi såg i kapitlet fyra är organisationer-
na beroende av att klienter nyttjar verksamheten. För att klienter ska vända sig 
till organisationen krävs att det bedrivs verksamhet på regelbunden basis och att 
det finns personer som är förtroendeingivande som gör att klienter vänder sig till 
organisationen. Det betyder att frivilligorganisationerna måste vara vaksamma på 
vilka som är aktiva medlemmar och upprätta någon form av gränskontroll för 
vilka som släpps in och stängs ute för att värna organisationens rykte. Det måste 
skötas i samklang med en jämn nivå i verksamheten.  
 
Frivilligorganisationerna består av fler personalkategorier än frivilliga. Två andra 
personalkategorier är framförallt vanligt förekommande i organisationerna: till-
svidareanställda och anställda med olika former av bidrag (se bilaga tre). De oli-
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ka personalkategorierna träder in i organisationerna på olika sätt och under olika 
förutsättningar för att utföra olika uppgifter inom organisationerna. Det innebär 
att det finns olika gränskontroller för respektive kategori. Således har vi att göra 
med tre personalkategorier och rimligtvis tre gränskontroller. Störst vikt i den 
här framställningen läggs på de frivilliga som aktiva medlemmar. Men också på 
de bidragsanställda eftersom de också är en stor grupp inom organisationerna. 
De är också de mest rörliga och således intressanta för att förstå in- och utflödet. 
Jag börjar med tillsvidareanställda eftersom de har påverkan på de andra grup-
pernas gränskontroll. 

7.1 Tillsvidareanställda – utvalda och 
gränsvakter  
I kapitel fyra diskuterade jag organisationers gränser bland annat med utgångs-
punkt i organisationer som institutioner. En institution är en över tid och plats 
stabil struktur som fungerar efter särskilda principer. Det betyder att institutioner 
känns igen oavsett vilka individer som befinner sig i institutionen. Jag slog även 
fast att frivilligorganisationer är normativa institutioner med grund i moral och 
sociala förpliktelser. Det innebär att institutionen kännetecknas av att gemen-
samma värden och normer är starka. Det ställer särskilda krav på medlemmarna 
vad gäller det sociala beteendet. Moral fungerar som gränskontroll för de som 
söker inträde till en organisation (Scott 2001:55). I det här kapitlet visar jag att 
normativa institutioner har inslag av arbetsdelning och hierarkiska system, vilket 
är ett kännetecken för den regulativa institutionen. I ett hierarkiskt system, oav-
sett om det handlar om frivilligorganisationer eller andra organisationer, finns 
rollbeskrivningar och således arbetsdelning. Arbetsledningen hanterar gränskon-
trollen för organisationens räkning och kontrollerar arbetet som utförs (jfr Wilde-
rom & Miner 1991:370). 
 
Organisationerna i Växjö hade år 2004 tillsammans tretton tillsvidareanställda på 
olika procent (se bilaga tre).85 Anställningarna varierar mellan timanställningar 
på några få timmar i veckan till heltidsanställningar och olika typer av bidrags-
anställningar. Alla organisationer utom två, Vita Huset och Länken, har någon 
form av anställd personal. En organisation, Bris, står för nästan hälften av tillsvi-
dareanställningarna. Ytterligare en form av anställning som förekommer är pro-
jektanställda. Den kategorin återfinns i en av organisationerna, Noaks Ark, som 
har tre personer anställda i projektform. Tillsvidareanställda och projektanställda 
anställs efter beslut i organisationernas styrelser som består av frivilliga. Det är 
sedan de anställda som fungerar som rekryterare och utsållare av frivilliga. De 
organiserar även de frivilligas engagemang. Organisationer med anställda har så-
ledes skapat en arbetsdelning med hierarkisk struktur och rollbeskrivning. Den 
anställda vaktar över vem som får inträde till organisationerna och har en makt-
––––––––– 
85 Anställningen i Vita Huset är inte inräknad eftersom personen inte är anställd av Vita Huset, även om det ingår i tjänsten att stötta 

föreningen.  
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position över de frivilliga. Men styrelsen kan sägas fatta det mest väsentliga be-
slutet eftersom de bestämmer vem som får den viktiga uppgiften som utsållare 
för organisationens räkning. Anställda arbetar inte enbart med de frivilliga. Ge-
nom att företräda organisationen i olika sammanhang är de också ofta organisa-
tionens ansikte utåt. När den utåtriktade verksamheten begränsas till ett antal ut-
valda personer värnas bilden av organisationen och dess rykte. I de fallen marke-
ras en tydlig gräns mellan personalkategorierna eftersom det är en viktig uppgift 
som inte får utföras av vem som helst i organisationen. 

7.2 Frivilliga och gränskontroller 
Den största personalgruppen i de studerade frivilligorganisationerna är aktiva 
frivilliga medlemmar. Nedanstående tabell visar antal frivilliga per organisation 
för år 2004. 
 
Organisation Antal perso-

ner 
Antal frivil-
ligtimmar/år 

Bris  53 3180 h 
Brottsofferjouren 41 1067 h 
Kvinnojouren 39 1808 h 
Noaks Ark 39 1958 h 
Adoptionscentrum 
sydöst 

21 460 h 

VågaVa 10 11 000 h 
Länken 6-7 2640 h 
Simonföreningen 5-6  980 h 
Vita Huset 3-4 (/dag oli-

ka personer) 
5940 h 

Den Öppna Dörren 3 1012 h 
Mansjouren 1 108 h 
Hela Människan Ria 0 0 h 
Summa 222 30 153 h  
Tabell 4. Antal frivilliga och nedlagda frivilligtimmar per organisation för år 2004. 
 
Utifrån ovanstående tabell kan vi konstatera att det är en markant skillnad mellan 
antalet frivilliga per organisation. En organisation saknade under det studerade 
åren regelbundna frivilliga och en organisation hade 53 personer som på regel-
bunden basis gjorde frivilliga insatser i organisationen. Däremellan är spridning-
en påtaglig. Bris, Noaks Ark och Brottsofferjouren som är jag-för-dig organisa-
tioner och har tillsvidareanställd personal har flest frivilliga. Det innebär att de 
mest personalintensiva organisationerna också är de mest frivilligintensiva om vi 
ser till antal personer. De anställda har tid för att rekrytera frivilliga och för att 
organisera de frivilligas arbete genom att lägga schema en tid i förväg (exempel-
vis Brottsofferjouren och Bris). Organiseringen av det frivilliga arbetet får 
många att stanna kvar i organisationen eftersom det är klart vad som ska göras 
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och när arbetet ska utföras, vilket gör det frivilliga engagemanget hanterbart. 
Men det ska understrykas att det inte är ett genomgående samband. Kvinnojou-
ren som inte har någon anställd har lika många frivilliga som Noaks Ark som har 
projektanställda som sköter rekrytering av frivilliga och organisering av deras 
arbete. Således spelar andra faktorer än antal anställda också in. Om vi ser till an-
talet frivilligtimmar per person står vi-för-oss organisationer generellt för fler 
timmar per enskild aktiv medlem. Den typen av organisation uppger oftare att de 
är ständigt tillgängliga för klienter. Om två aktiva medlemmar ständigt finns till-
hands och står för fika och samvaro i organisationen drar det upp frivilligtim-
marna.86

7.2.1 Inflöde av frivilliga 
In- och utflödet av frivilliga skiljer sig mellan organisationerna och några organi-
sationer uppger att de har fler som söker sig till dem än de kan ta in. Andra upp-
ger att de har svårt att rekrytera frivilliga. Graden av inflödet av frivilliga hänger 
ihop med några olika faktorer som klientkategori, tillsvidareanställda och organi-
sationens legitimitet och erkännande. De tre första är aktiva strategier och den 
fjärde är ett objektiv förlopp. 
 
Ett sätt att rekrytera frivilliga är mun-mot-mun-metoden. Det innebär att någon 
som är aktiv medlem i en organisation tipsar en vän om att engagemanget är gi-
vande och att personen skulle passa in i organisationen.87 Ett annat sätt är annon-
sering och några av organisationerna sätter in annonser i tidningar för att finna 
frivilliga. Genom att annonsera kan organisationen rikta in sitt urval mot en spe-
cifik målgrupp genom val av tidning. En av organisationerna satte in en annons i 
en studenttidning för att bredda gruppen åldersmässigt. Ett tredje sätt att värva 
frivilliga är att vända sig till sitt klientel. En av organisationsrepresentanterna 
uppger att de försöker få klienter som har fått hjälp av organisationen att stanna 
kvar och hjälpa andra klienter.88

 
Ett fjärde sätt är att locka många frivilliga som skiljer sig från de övriga tre efter-
som det inte har med enskilda aktioner att göra är organisationens erkännande. Ju 
mer erkänd desto fler sökande till frivilligarbete: 
 
Ju mer det [hjälptelefonen] har blivit känt desto fler har anmält sig och då kan man 
vara mer noggrann med vilka man väljer. Kanske har man lärt sig vad som behövs [i 
telefonjouren]. Numera är det sällsynt med telefonjourare som inte har gedigen teo-
retisk barnutbildning på ett eller annat sätt. Det kan vara lärare, socionomer, psyko-
loger, kuratorer eller annat.89  
 

––––––––– 
86 För diskussion hur jag räknat ut timmarna se bilaga sju. 

87 Intervju organisation E. 

88 Intervju organisation D. 

89 Intervju organisation L. 
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Att organisationen är känd, jobbar för något som berör många och har ett etable-
rat system för frivilliga ter sig fördelaktigt för att frivilliga ska söka sig till orga-
nisationen. Om många söker sig till en organisation ger det möjlighet att göra ur-
val bland dem som söker, och organisationen kan ställa högre inträdeskrav för 
medlemmar. Organisationen blir således mer exklusiv eftersom alla inte får vara 
med. Bris har haft många som sökt plats som aktiv medlem och de har kunnat 
dra skarpare gränser för vilka de släpper in. Att kunna dra skarpare gränser inne-
bär att organisationerna kan utveckla sållningsmekanismerna för hur de hanterar 
inflödet av medlemmar.  

7.2.2 Sållningsmekanismer 
De krav som ställs på de frivilliga skiljer sig mellan olika organisationer. Och 
som vi har sett har vissa organisationer större möjligheter än andra att ställa hög-
re krav. Men den främsta skillnaden i urval av frivilliga är mellan olika typer av 
organisationer. I organisationer som är organiserade efter jag-för-dig logik är 
man noga med att poängtera att man inte behöver ha egen erfarenhet av den pro-
blematik som organisationens klienter har. Där efterfrågas personliga egenskaper 
som att vara färdig med sina egna problem, att ha förmåga att lyssna och vara 
trygg. En informant uttrycker sig som nedanstående citat: 
 
Jag känner ingen i jouren som har blivit misshandlad själv, och jag har inte själv 
blivit det heller. Jag tror att man måste vara en trygg och stabil kvinna för att kunna 
engagera sig frivilligt här, även om det säkert är viktigt med erfarenhet också. Jag 
tror att det är helt vanliga kvinnor som jobbar med det här, jag känner inte alla, men 
det är inga offer som jobbar /…/ vi är inga manshatare heller. Män är trevliga när 
de fungerar som de ska. Vi är från olika politiska håll också. Vi är olika allihop.90  
 
Vita Huset välkomnar alla till sin organisation, men föreningen startade i syfte 
att fungera som möteslokal för de som bodde i bostadsområdet. Det har också 
varit de boende som har besökt föreningen. På det sättet har Vita Husets geogra-
fiska placering fungerat som sållningsmekanism. 
 
I vi-för-oss organisationer efterfrågas framförallt egen erfarenhet inom organisa-
tionens verksamhetsområde vare sig det gäller adoptionsorganisation eller miss-
brukarorganisation. Syftet med självhjälpsorganisationer är att medlemmarna ska 
hjälpa varandra och det är bara de med egen erfarenhet som vet hur man gör det: 
 
En beroende kan bäst hjälpa och förstå en annan beroende, det är utan motsvarighet. 
Jag har själv varit där, jag vet hur personen mår när han kommer in. Jag kan direkt 
avgöra om personen har knarkat färdigt eller inte. Och de erfarenheter jag har kan 
man inte plugga sig till.91

 

––––––––– 
90 Intervju. 

91 Intervju organisation K. 
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Informanten från Adoptionscentrum sydöst uttrycker sig i liknande termer och 
menar att organisationens medlemmar är viktiga eftersom det bara är andra adop-
tionsföräldrar som har kunskap om hur det är att komma hem med ett adopterat 
barn och de frågor som är förknippade med det. 
 
En annan variant av sållningsmekanism för att de aktiva som tas in ska ha rätt er-
farenhet för organisationens ideologiska bas. De organisationer i den studerade 
uppsättningen som har en kristen grund efterfrågar aktiva med samma grundsyn 
som organisationen.  
 
De som ska jobba här måste ju dela den tron vi har. Vi har valt att vara en kris-
ten organisation och då kan vi ju inte ha personal som inte delar den tron […] 
de som anställs måste ha en kristen grund och en relation till en församling. De 
måste åtminstone bejaka den [kristna] grundsynen.92

 
Den egna erfarenheten visar exklusiviteten hos medlemmarna och fungerar som 
sållningsmekanism. Personer utan den speciella erfarenheten kan inte bli aktiva 
medlemmar. Organisationer som är uppbyggda utifrån principen med egna erfa-
renheter markerar också en gräns mot offentliga institutioner som socialtjänsten. 
Organisationsrepresentanterna anser att utbildning inte kan mäta sig med den 
egna erfarenheten och den sistnämnda ger möjligheter att bättre förstå klinterna 
och deras problematik. 
 
Sållningsmekanismer är viktiga för organisationerna för att kontrollera vem som 
träder in i organisationen eftersom i synnerhet aktiva medlemmar också fungerar 
som bärare av och representanter för organisationen. Vem som helst kan inte fö-
reträda organisationen eftersom en frivilligorganisation, som andra organisatio-
ner, är beroende av den bild som framställs av organisationen. 
 
Det är otroligt viktigt att växa långsamt och hitta rätt folk. […] Det är det här med 
tilliten. Och vi vill ha folk med egna erfarenheter, men det är det här med att ju fler 
kockar desto sämre soppa. Om någon skulle gå ut och ta ett återfall kan det rasera 
hela grejen [organisationen]. Därför måste vi växa långsamt och hitta människor 
som vi tror på. Att inte bara rusa iväg.93

 
En vanligt förekommande variant av sållningsmekanism handlar om den som 
står för gränskontrollens egen känsla av personen som vill börja engagera sig. 
Den typen av sållningsmekanism förekommer främst i jag-för-dig organisationer, 
men återfinns även i vi-för-oss organisationer. Några informanter från organisa-
tionerna som fungerar som gränsvakter menar att om de känner att de inte tror att 
personen passar försöker de förmedla att organisationen inte är rätt plats för dem. 
En organisation använder ett frågeformulär som måste besvaras av den som sö-
ker inträde till organisationen. Utifrån frågeformuläret och informella samtal gör 

––––––––– 
92 Intervju organisation C. 

93 Intervju organisation K. 
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sedan organisationsrepresentanter ett urval av vilka som släpps in och vilka som 
stängs ute.94 Andra organisationer har utvecklat mer formella sållningsmekanis-
mer som liknar anställningsintervjuer för förvärvsarbete och genomför formali-
serade intervjuer med alla som vill börja som frivilliga. Utifrån dessa gör de se-
dan en sållning bland de intervjuade på basis av deras upplevelser och intryck av 
de potentiella aktiva medlemmarna. 

7.2.3 Internutbildning som gränskontroll 
Många organisationer har utvecklat en särskild gränskontroll: internutbildning 
som fyller flera syften. Bland annat att markera att aktiva medlemmar i organisa-
tion besitter en viss kunskap. Men interutbildningen fungerar också som såll-
ningsmekanism. Det är framförallt jag-för-dig organisationer som har som krav 
att de aktiva medlemmarna genomgår internutbildningen. Men även vi-för-oss 
organisationer erbjuder utbildningar för sina medlemmar. Skillnaden är att i jag-
för-dig organisationer måste de som vill engagera sig genomgå utbildningen in-
nan de börjar som aktiva medlemmar i organisationen, och som jag nämnt, fun-
gerar den som sållningsmekanism. 
 
/…/ Ofta märker de [som vill börja engagera sig frivilligt] det [att de inte passar in] 
när de går utbildningen. Där trycker vi mycket på vikten av att vara färdig med sig 
själv och att då förstår de själva att de kanske inte ska börja arbeta här just nu. Men 
det är svårt att säga till någon. Men det är viktigt för allt det fina arbete som vi har 
byggt upp kan raseras om det missbrukas. […] Ja, det här som vi gör, att jobba så 
nära människor kan snabbt förstöras om man inte är lyhörd. Hur man närmar sig en 
människa, hur man lyssnar och så vidare. Det är människor i kris och vi måste vara 
försiktiga. Man kan rasera en människa fort […].95

 
Internutbildningen fyller också funktionen att markera att de aktiva medlemmar-
na besitter en viss kunskap inom det område som organisationen är verksam. 
Den formar även de aktiva medlemmarna i en viss riktning.  
 
/.../ när [organisationen] startade var det säkert fruktansvärt oprofessionellt och man 
var kanske lite för snäll och godtrogen och så. Men så småningom blev det utbild-
ningar inom organisationen. Och idag, sedan organisationen bytte namn /…/ har vi 
en utbildningsplan tillsammans med Sköndal [som är en högskola]. /…/ All personal 
som jobbar [inom organisationen] ska gå igenom den här utbildningen.96  
 
De flesta organisationer genomför internutbildningen i studiecirkelform. Men 
organisationen som informanten ovan kommer ifrån har utvecklat ett samarbete 
med en högskola där man tillsammans har utarbetat en kurs som ger högskolepo-
äng. Kursen vänder sig främst till anställda inom organisationen och inte till per-

––––––––– 
94 Intervju organisation C. 

95 Intervju organisation E. 

96 Intervju. 
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soner som vill börja engagera sig frivilligt. Det skiljer sig från övriga jag-för-dig 
organisationer i den studerade uppsättningen organisationer. I andra fall är in-
ternutbildning till för aktiva frivilliga. Men utbildningen har också syftet att stär-
ka organisationens legitimitet och således deras plats inom det sociala frivillig-
organisationslandskapet. 

7.2.4 Internutbildning som broms för inflöde 
Kravet på genomgången internutbildningen bromsar ibland upp inflödet av frivil-
liga eftersom personella resurser tas i anspråk för att arrangera och genomföra 
kursen. En av organisationerna som under intervjutillfället hade få frivilliga, men 
många som visade intresse av att få tillträde till organisationen, uppgav att de 
hade svårt att få tiden att räcka till för att arrangera introduktionskursen. Nedan-
stående citat visar hur situationen i en organisation kan se ut. Informanten svarar 
på frågan om de har svårt att rekrytera frivilliga: 
 
Nej, det har vi inte, men svårt att behålla dem. Vi är många som hållit på i 25 år. Pe-
riodvis har vi för få jourare och vi måste orka med. Det är inte bara att hoppa in och 
sätta sig vid telefonen man måste hela tiden ha utbildning. Där har vi haft problem, 
att hålla studiecirklar tar tid och kraft för att få in nya. Men när vi gör det får vi in 
nya. Där kanske nya tiders engagemang är svårt, man kanske är med i ett eller två 
år.97

 
Organisationen hamnade i ett läge där de var i behov av att nya kom in i organi-
sationen för att kunna fortsätta driva verksamheten. Eftersom de var få som dela-
de på arbetet i organisationen var det svårt att få tid över för att dra igång utbild-
ningen och slussa in de nya. Organisationens krav på att hålla en viss utbild-
ningsmässig nivå kan således försvåra inträdet av nya frivilliga. Informanten i ci-
tatet ovan pekar också på en annan svårighet, att många som fått tillträde träder 
ur organisationen efter kort tid. Det ökar takten på in- och utflödet i organisatio-
nerna, vilket påverkar kontinuiteten i verksamheten. Om det finns anställda i or-
ganisationen är det lättare att hålla ett jämnt flöde av frivilliga eftersom de an-
ställda kan organisera internutbildningen och rekryteringen, istället för att upp-
giften ligger på de aktiva frivilliga som samtidigt måste hålla verksamheten 
igång.  

7.3 Resultatet av gränskontroll – social likhet 
Ovanstående visar att organisationerna har olika typer av sållningsmekanismer 
för vilka som får träda in i organisationen och den vikt de lägger vid vilka som 
får företräda organisationen. Även om det finns olika sållningsstrategier har de 
en gemensam nämnare: det är de som redan har tillträde till organisationen som 
bedömer de som söker aktivt medlemskap. Studier har visat att atypiska med-

––––––––– 
97 Intervju organisation A. 

83 



lemmar lämnar organisationer efter kort tid (Popielarz & McPehrson 1995). 
Medlemmar som väljer sorti gör ibland det för att de upplever utanförskap och 
inte gemenskap i organisationen. Personer som lämnar organisationerna under 
internutbildningar kan göra det för att de upplever utanförskap likaväl som någon 
av de faktorer som organisationerna hävdar, exempelvis att de inte är färdiga 
med sina egna problem. Resultatet kan bli att frivilligorganisationerna känne-
tecknas av medlemmar med social likhet och organisationerna blir homogena 
grupper.  
 
Recruitment through homophilous ties guarantees that the new recruits to a group 
are never a random sample of people (Popielarz & McPehrson 1995:701). 
 
Jag har i den här studien inte intervjuat fler än en eller ett par i varje organisation 
och några av dem har varit anställda. Jag vet därför inte mycket om vilka som är 
engagerade i organisationerna. Jag har inte frågat dem som jag har intervjuat om 
deras egen eller andra medlemmars sociala bakgrund som utbildning, yrke, ålder 
och kön eller andra exempel på sociala markörer. Jag kan således inte uttala mig 
om de frivilligorganisationerna som socialt homogena grupper annat än hypote-
tiskt. Men det finns mycket som talar för att sållningsmekanismerna i den stude-
rade uppsättningen organisationer skapar socialt lika medlemmar. Jag har visat 
att en del av rekryteringen handlar om att personer rekommenderar sina vänner 
och bekanta som medlemmar. En annan variant är aktiva medlemmar som till-
frågar vissa klienter om de vill engagera sig i organisationen, vilket antagligen 
bygger på social likhet och överrensstämmande åsikter. De flesta människor um-
gås med människor som de känner igen sig i vilket i de flesta fall betyder social 
likhet. Även i det fallet där organisationen främst ser att de aktiva medlemmarna 
kommer från det bostadsområde till vilket organisationen är förlagt är det troligt 
att medlemmarna kännetecknas av social likhet. Eftersom bostadsområdet nästan 
uteslutande hyser samma typ av bostäder innebär det att områdets invånare till-
hör samma inkomstkategori, vilket betyder samma samhällsklass och social lik-
het. Den sociala likheten gör det lättare för medlemmarna att enas om vilka frå-
gor som organisationen ska driva och hur verksamheten ska utformas. Social lik-
het bland de aktiva innebär att även om frivilliga byts ut är det samma kategori 
människor som träder in, vilket borgar för likhet i verksamhet och i förlängning-
en för organisationernas stabilitet. Om medlemmarna i organisationen är lika 
varandra ifrågasätter de inte heller utformningen av verksamhet på samma sätt, 
vilket kan tänkas inträffa i högre utsträckning om de hade varit socialt olika med 
olika erfarenheter. Eftersom de som tillsvidareanställs väljs av redan invalda kan 
vi anta att de som får tillträde till organisationen har en likhet med dem som val-
de in dem och att de själva väljer in efter likhetsprincipen. För att fastställa hur 
det faktiskt ser ut med social likhet inom organisationerna skulle en intervjustu-
die av både de som valt att vara kvar i organisationen och de som valt att lämna 
den på ett tidigt stadium kunna tillföra kunskap. Det skulle ge ytterligare förstå-
else för olika organisationers in- och utflöde av frivilliga. 
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7.4 Utflöde av frivilliga och variationer i 
verksamhet 
Antalet frivilliga i organisationerna förändras från år till år, men även i kortare 
intervaller förändras flödet av frivilliga, vilket ger variationer i verksamheten. 
Många frivilliga uttrycker en moralisk aspekt mot klienter och andra frivilliga i 
engagemanget, vilket gör att många är trogna sitt uppdrag. Men ett visst utflöde 
av aktiva märks ändå. En av informanterna beskriver in- och utflödet av aktiva 
och dess påverkan på verksamheten: 
 
Ofta är det roligt att arbeta med människor som har valt det här [frivilliga]. De tyck-
er att det är roligt och stimulerande och de är engagerade. Men det kan också vara 
svårt att arbeta med ideella personer. Jag som anställd har krav på mig att mitt ar-
bete ska fungera, men jag kan inte ha speciella krav på mina ideella för de kan bara 
säga att ”passar det inte så går jag”. /…/ Det händer att saker måste ändras. Nu slu-
tade fem personer förra året och det innebar att vi var tvungna att ställa in en jour-
kväll i veckan /…/ man måste se till hur det är nu /…/ Vi får anpassa situationen efter 
de resurser vi har.98

 
Men det är inte bara när de aktiva slutar som verksamheten förändras. Variatio-
ner i grad av verksamhet inträffar också när de aktiva förändrar omfattning av 
aktivitet. 
 
Jag har inte samma kraft idag. Förr var flera ungdomar som hoppat av gymnasiet 
här och hjälpte mig. Det var när jag var mycket här i lokalen, men det är inget vi kan 
erbjuda längre. Nu kommer det inte längre ner ungdomar på det sättet.99

 
Mindre organisationer är naturligtvis mer beroende av enskilda aktiva medlem-
mars engagemang för verksamhetens fortlöpande. Ju större organisation desto 
mindre skillnad gör enskilda frivilligas insatser. Men oavsett organisationens 
storlek varierar verksamheten med de frivilligas engagemang. Beroende på hur 
många frivilliga som finns och hur mycket tid de frivilliga har till organisatio-
nens förfogande anpassas organisationen grad av verksamhet. Det är svårt för or-
ganisationen att på förhand säga hur verksamheten ska organiseras under året. 
Flera organisationer än de som representeras i ovanstående citat uppger att verk-
samheten varierar med både kortare och längre tidsintervaller. Ibland måste or-
ganisationer dra ner på verksamheten för att de frivilliga ska orka med arbetet 
och stanna kvar i organisationen.  
 
Men som situationen ser ut idag, om det skulle fortsätta skulle ingen orka, ingen pal-
lar för det trycket. Vi väntar på utökningen. I somras fick vi stänga jouren tidvis. Vi 
kunde inte ha öppet varje dag.100

––––––––– 
98 Intervju organisation E. 

99 Intervju organisation G. 

100 Intervju organisation A. 
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Det är ett vågspel att förändra grad av verksamhet för att de frivilliga ska orka 
samtidigt som verksamheten inte får bli för liten eftersom den då riskerar att för-
svinna och klienter överger organisationen. Finns det ingen verksamhet söker sig 
inte heller aktiva frivilliga till organisationen. 
 
Även organisationer med ett jämnt flyt i verksamheten som upprätthålls av an-
ställda kan ha svårt att rekrytera och behålla frivilliga. En organisation som har 
svårt att rekrytera frivilliga menar att det beror på det klientel organisationen 
vänder sig mot.101 Organisationen vänder sig mot aktiva missbrukare och hemlö-
sa vilket är en grupp som inte alltid är lätta att hantera. Personalen i organisatio-
nen måste ibland kontrollera att klienterna inte har med sig vapen eller droger in 
i lokalen och det händer att situationen hettar till även om det uppges att det ald-
rig har hänt något allvarligt inne i organisationens lokal. Informanten menar att 
det händer att människor säger att de vill börja engagera sig aktivt i verksamhe-
ten, men att det inte alltid är personer som är lämpliga i verksamheten och såle-
des måste förhindras. Det händer också att personer som vill börja engagera sig 
kommer ned i lokalen och är med under en eller ett par dagar och sedan inte 
kommer igen för att de ansåg att organisationens klientel var för betungande att 
arbeta med. 

7.4.1 Stabilitet före växtvärk 
I ett av citaten ovan uttryckte en av informanterna att det är viktigt att växa lång-
samt för att inte riskera att personer man inte vill ha in i organisationen släpps 
igenom gränskontrollerna. Vi ska inte heller ta för givet att alla organisationer 
vill växa i verksamhet och antal frivilliga. En organisation uppger att de för till-
fället inte vill ha fler frivilliga eftersom de inte vill utöka verksamheten:  
 
Det är svårt av olika anledningar för att om det ska in nya frivilliga måste det finnas 
så mycket arbetet till dem att det är lönt för dem att komma hit. /…/ Men då måste 
det hit fler adepter [klienter] så det är en hel cirkel som måste till. Det är mycket som 
måste sättas igång. Om vi har en föreståndare kan den personen gå ut och berätta 
om verksamheten, då kan fler som behöver komma hit och börja besöka oss. För det 
finns fler som skulle behöva komma hit, det finns massor med människor som skulle 
behöva vår verksamhet. Men då behövs det mer personal som kan hjälpa till med de 
här personerna och med det praktiska. Så det är en riktig cirkus, det är det faktiskt. 
Om det ska komma frivilliga måste det finnas jobb till dem och för att få nya jobb 
måste det finnas frivilliga.102

 
Organisationsrepresentanter menar att de rättar munnen efter matsäcken. Med det 
menas bland annat att de anpassar verksamheten efter antal frivilliga och de 

––––––––– 
101 Intervju den 19 augusti 2004. 

102 Intervju organisation F.  
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pengar de får i bidrag. Det kan låta som en självklar förklaring, men det ligger 
lite mer bakom. Viss frivillig verksamhet genererar mer inkomster från det of-
fentliga till organisationerna, men mer pengar verkar inte alltid vara att föredra: 
 
Att lägga ner natthärbärget, det är en av de svårare saker vi har gjort. Där fick vi in 
lite pengar från kommunen och socialen. /…/ Vi hade folk som kunde ställa upp och 
jobba /…/ men det blev mycket jobb att stoppa de som var onyktra. Sedan var det så 
att de som var här på natten var tvungna att lämna vid en viss tid på morgonen efter-
som det då kom det andra som var här på dagen, och det var två olika grupper och 
det blev inte bra när de träffades. Ibland var de rädda för varandra och så var det 
[organisationens stödgrupp] som var här på måndagskvällar och då stötte de ihop 
med våra vänner som ville sova på natthärbärget och det blev inte heller så bra. Vi 
kände att det inte blev så bra. Men huvudorsaken [till nedläggningen] var att vi inte 
orkade.103

 
Informanten ger uttryck för att en viss typ av frivillig verksamhet är mer energi-
krävande än annan verksamhet. Även om det drar in mer pengar och lockar fler 
frivilliga väljer organisationen en annan verksamhet. Det innebär att rätta mun-
nen efter matsäcken har fler innebörder än att anpassa verksamhet efter antal fri-
villiga och tvärtom. Den verksamhet som bedrivs måste också passa de frivilliga 
som för närvarande är aktiva i organisationen. Om organisationen byter inrikt-
ning mot en ny typ av klientel kan det också innebära att en annan typ av frivilli-
ga attraheras av organisationens verksamhet och vill engagera sig, vilket kan be-
tyda en förändring i den sociala likhet som organisationen byggt upp. Oavsett om 
organisationen vill växa eller inte ger informanterna uttryck för att organisatio-
nens stabilitet är viktigare än att bli större verksamhetsmässigt. 
 
Även om in- och utflödet av frivilliga varierar över kortare och längre tid har 
samtliga organisationer utvecklat någon form av gränskontroll för vilka som får 
tillträde till organisationen. Organisationerna har också utvecklat en arbetsdel-
ning och olika uppgifter sköts av olika kategorier. En grupp som jag hittills inte 
har berört är svårare att kontrollera för inträde men som organisationerna ändå 
släpper in eftersom de är i behov av deras arbetsinsatser, är de bidragsanställda. 
Vi ska strax titta på inflöde av bidragsanställda. 

7.5 Den lokala kontexten och tillgång till 
frivilliga 
Vi har i tidigare kapitel sett att den studerade uppsättningen organisationer verk-
samhetsmässigt är en heterogen skara. Det finns inte två organisationer som äg-
nar sig åt exakt samma sak. Det innebär också att organisationerna inte behöver 
konkurrera om aktiva medlemmar på samma sätt som om det hade funnits fler än 

––––––––– 
103 Organisation F. 
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en organisation som hade verksamhet inom samma geografiska närområde, om 
det exempelvis hade funnits två kvinnojourer. Tidigare forskning visar att en risk 
som frivilligorganisationer står inför är att de förlorar medlemmar som de vill 
ska träda in och stanna i organisationen till andra organisationer som har liknan-
de inriktning som de själva (Popielarz & McPehrson 1995). Fenomenet med 
konkurrens mellan verksamhetsmässigt likartade organisationer kallas för ”the 
niche overlap effect” (Ibid.:715). Det betyder att om det finns många organisa-
tioner inom ett mindre geografiskt område som lockar samma kategori männi-
skor måste organisationerna konkurrera om de frivilliga.  
 
Men den lokala kontexten, inom vilken den studerade gruppen befinner sig, er-
bjuder inte någon konkurrens i den frågan och torde således inte vara ett problem 
för organisationerna. Snarare kan den lokala kontexten, med en organisatorisk 
glesbygd, bidra till organisationernas stabilitet över tid. För även om graden av 
verksamhet varierar finns potentiella aktiva till organisationerna så länge de hål-
ler någon form av verksamhet igång. Men på samma sätt som med frågan om or-
ganisationernas medlemmar kännetecknas av social likhet, vet jag inte hur de fri-
villiga väljer organisation utan lämnar det som en fråga för fortsatt forskning. 

7.6 Anställda med bidrag - en 
svårkontrollerad gräns104

Inflödet av anställda med bidrag är en grupp som är svårare för organisationerna 
att kontrollera. Både vad gäller om det träder in någon anställd med bidrag och 
vem det i så fall blir. År 2003 fanns tolv personer anställda med lönebidrag i den 
studerade gruppen. Sex personer hade andra (och olika) former av aktivitetsga-
ranti (anställningar med bidrag som inte är lönebidrag) och fem personer hade 
projektanställningar. Flera av de organisationer som vid intervjutillfället inte 
hade anställda med lönebidrag, uppgav att de vid tidigare tillfällen hade haft 
det.105 En organisation menar att det för några år sedan var lättare att få lönebi-
drag för anställda. Det var då lättare att driva verksamheten med deras hjälp ef-
tersom de var ett tillskott för tillgängliga personella resurser.106 Lönebidrag är 
inte en anställningsform utan en bidragsform där en viss procent av lönen betalas 
av länsarbetsnämnden, där organisationen som står som arbetsgivare betalar res-
terande summa. Det betyder att det är en form av anställning som organisationer 
med lite mer pengar kan betala. Flera organisationer ger också uttryck för att de 
är i behov av det arbete de anställda med lönebidrag utför. Lönebidragstagarna är 
i sin tur i behov av lämpliga arbetsplatser och frivilligorganisationer står i många 
fall till buds med det. På arbetsförmedlingen i Växjö återfanns år 2003 och 2004 
lite drygt en femtedel av lönebidragsanställningar i Allmännyttiga organisatio-

––––––––– 
104 Jag avser anställningar som helt eller delvis betalas med offentliga medel. 

105 Intervju organisation A, F, och I. 

106 Intervju organisation F. 
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ner.107 Men även personer med andra och kortare bidragsformer fungerar som 
arbetskraft i organisationerna. Det intressanta i det här fallet är hur de bidragsan-
ställda hamnar i organisationerna och vad de gör. Jag börjar med bidragsanställ-
da som befinner sig i organisationen på kortare och mer begränsad tid, till skill-
nad från anställda med lönebidrag som ofta finns i organisationen under längre 
tid. De sistnämnda väljs också ut på annat sätt och har andra arbetsuppgifter än 
de kortare bidragsanställningarna. 

7.6.1 Bidragsanställda på kort tid - låg gränskontroll 
De bidragsanställda (exempelvis personer som varit arbetslösa under lång tid och 
har rätt till någon form av sysselsättning) som befinner sig kortare tid i organisa-
tionen är personer som genom arbetsförmedlingen fått hjälp att finna en tillfällig 
arbetsplats och mot bidrag utför uppgifter i organisationen. De bidragsanställda 
har således inte alltid själva valt organisationen som arbetsplats utan befinner sig 
i den av andra skäl. Till skillnad från medlemmar i organisationerna behöver den 
kategorin inte instämma i organisationens syfte för att arbeta i den. De behöver 
inte ha den moraliska övertygelse som kännetecknar andra medlemmar i organi-
sationen. Det innebär skillnader i vilka arbetsuppgifter de bidragsanställda på 
kort tid har i organisationen. Oftast är det i de fallen arbetsförmedlingen som tar 
kontakt med organisationen för att höra om de kan ta emot en bidragsanställning. 
Den bidragsanställda kostar inte organisationen något. Organisationerna har ofta 
behov av någon som utför de administrativa uppgifterna eftersom de aktiva fri-
villiga främst vill lägga tid på kärnverksamheten och inte vill syssla med sådant. 
Av den anledningen uppger organisationerna att de oftast tackar ja till erbjudan-
det.108 Gränskontrollen för inträde i organisationen hanteras således av arbets-
förmedlingen på andra grunder till exempel arbetslöshet, än de som vanligtvis är 
viktiga i frivilligorganisationer som den moraliska förpliktelsen. Några krav på 
moraliska förpliktelser eller instämmande i organisationens syfte kan inte ställas 
på en person som har rätt till sysselsättning under en viss tid och befinner sig i 
organisationen av den anledningen. Eftersom de bidragsanställda på kort tid inte 
har kvalat in till organisationen på det sätt som andra personalkategorier och inte 
har valt att befinna sig i organisationen av moraliska orsaker görs en skillnad i 
arbetsuppgifter för den kategorin gentemot andra. För även om gränskontrollen 
av de bidragsanställda på kort tid sköts av andra aktörer inom andra organisatio-
ner (arbetsförmedlingen) än frivilligorganisationerna kan organisationen be-
stämma vilka uppgifter som den bidragsanställda får tillträde till. Uppgifterna för 
bidragsanställda på kort tid handlar nästan uteslutande om administrativa uppgif-
ter och sällan om uppgifter inom kärnverksamheten. Graden av närhet till orga-

––––––––– 
107 År 2003 var antalet 408 personer anställda där arbetsgivaren fick lönebidrag för den anställde. Av de återfanns 93 personer i vad 

länsarbetsnämnden kallar för allmännyttiga organisationer. Siffran motsvarar nästan en fjärdedel (23 procent) av samtliga lönebidrag 

utbetalade av arbetsförmedlingen i Växjö. År 2004 betalade arbetsförmedlingen ut lönebidrag för 360 personer varav 78 personer av 

dem fanns inom allmännyttiga organisationer (22 procent) (Arbetsmarknadsstyrelsen E. Hall personlig kommunikation 9 november, 

2005. Informanten har delgivit statistik över Antalet personer som varit i lönebidrag, Kronobergs län och arbetsförmedlingen Växjö). 

 

108 Intervju, S. Olsson, 4 mars, 2005 och intervju organisation A, G och K. 

89 



nisationens kärnverksamhet regleras och reserveras för aktiva frivilliga som pas-
serat organisationens sållningskontroll. 

7.6.2 Bidragsanställda på längre tid – högre gränskontroll 
Organisationernas egen gränskontroll för inträde för anställda med lönebidrag, 
som ofta befinner sig i verksamheten under längre tid, är högre än vid kortare bi-
dragsanställda. En bidragande faktor till det är att det ibland är den blivande an-
ställda med lönebidrag som själv föreslår organisationen som arbetsplats. De 
som själva föreslår en socialt inriktad frivilligorganisation som arbetsplats, gör 
det av moralisk förpliktelse och för att de instämmer i organisationens syfte. Ofta 
har personen anknytning till organisationen innan bidragsanställningen, vanligt-
vis som frivillig. Ett par av organisationsrepresentanterna uppger att de själva har 
gått till arbetsförmedlingen och föreslagit en person de känner, eller sig själva, 
som de vill ha som lönebidragsanställd i organisationen.109 En annan orsak till att 
organisationerna är mer involverad i dessa anställningar är att organisationerna 
själva står för en del av anställningens kostnader eftersom det är en vanlig an-
ställning.110 Eftersom gränskontrollen vid inträde av anställda med lönebidrag 
sköts av organisationens medlemmar och de träder in i organisationen av samma 
moraliska förpliktelse som andra anställda och frivilliga, har de oftast andra syss-
lor än tidsmässigt kortare anställningar med bidrag. Snarare har de samma typ av 
arbetsuppgifter som andra anställda. I några fall är det lönebidragstagarna som 
driver organisationerna på egen hand med ett fåtal frivilliga eller tillsammans 
med andra anställda.111 I de fall där de anställda med lönebidrag driver organisa-
tionen, fungerar lönebidraget som försörjning av en person och som drivmedel 
och möjliggörare av organisationen och verksamheten. I andra fall fungerar de 
som administrativ personal och har bland annat till uppgift att organisera de fri-
villigas arbete.112  
 
Det finns stora variationer i organisationernas möjligheter att vakta sina gränser. 
I synnerhet finns skillnader i kontroll mellan olika personalkategorier. I de sist-
nämnda fallen med anställningar med bidrag är frivilligorganisationerna sam-
manflätade med andra samhällsorganisationer som arbetsförmedlingen och 
länsarbetsnämnden. I de fallen har de andra institutionerna en del att säga till om 

––––––––– 
109 Intervju organisation C och D. 

110 Anställningen med lönebidrag innebär en vanlig anställning mellan arbetsgivare och arbetstagare vad gäller anställningskontrakt. 

Arbetsgivaren har sedan ett avtal med arbetsförmedlingen som subventionerar lönen. I alla fall, utom för allmännyttiga organisatio-

ner, är den högsta bidragsnivån 80 procent och resten betalas av arbetsgivaren. För allmännyttiga organisationer har länsarbetsnämn-

den särskilda villkor och bidraget uppgår till 90 procent och resterande betalas av arbetsgivaren (dvs. organisationen). Den bidrags-

grundande lönekostnaden inkluderar sociala avgifter, sjuklön, semesterlön och arbetsmarknadsförsäkringar. Lönen är inte fastställd 

utan varierar och bör enligt länsarbetsnämnden följa jämförbara kollektivavtal inom branschen för att inte konkurrera med vanliga 

anställningar (Arbetsförmedlingens Faktablad Bidragsanställningar). ”Syftet med lönebidragsanställda är att underlätta för personer 

med arbetshandikapp att få en anställning där den enskildes kompetens och färdigheter tas till vara och där funktionshinder och ned-

sättning i arbetsförmåga beaktas (Ibid.). 

 

111 Intervju organisation D och C. 

112 Intervju organisation L. 
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i frågan om personellt inflöde till organisationerna. Framförallt är det deras be-
slut som bidragen beviljas och organisationerna får tillgång till de personella re-
surserna som anställda med bidrag utgör. Det är också personer på arbetsförmed-
lingen och länsarbetsnämnden som gör det första urvalet av personer som kan bli 
aktiva i frivilligorganisationerna. Det görs genom att sålla ut vilka personer som 
är i behov av sysselsättning och sker således enligt en annan logik än frivilligor-
ganisationernas urval. Frivilligorganisationerna fyller en funktion för arbetsför-
medlingen genom att stå till förfogande med lämpliga arbetsuppgifter och är ofta 
i behov av hjälp och således passande för arbetsförmedlingens ändamål med bi-
dragen till anställningar.  

7.7 Sammanfattning 
Genomgången av hur organisationerna drivs med personella resurser visar att or-
ganisationerna inte är öppna för vem som helst och olika typer av gränskontroller 
har skapats för att vakta gränserna. Gränskontrollerna fungerar för att släppa in 
en viss typ av personer och hindra andra från inträde. Organisationernas urval 
borgar för organisationens stabilitet och det är troligt, men inte fastställt, att or-
ganisationernas medlemmar kännetecknas av social likhet. Organisationens rykte 
bibehålls genom att organisationerna på olika sätt vaktar sina gränser och släpper 
in de som anses passa in i organisationen. Det innebär att de atypiska medlem-
marna inte får tillträde eller snabbt lämnar organisationen. Genom att vakta grän-
serna och släppa in utvalda säkrar organisationen sin existens eftersom de bibe-
håller ett visst rykte med uppsättningen frivilliga. Makten över gränskontrollen 
varierar mellan organisationer. Några organisationer kan vara mer specifika i 
sina krav på de som engagerar sig frivilligt och i valet av vem som får tillträde 
till organisationen. Andra organisationer har inte samma krav eller möjlighet att 
välja eftersom de har färre som söker inträde. Om organisationen har anställda 
upprättas ett hierarkiskt system med tydlig arbetsdelning där de anställda står för 
gränskontrollen av de frivilliga. Gränskontrollerna är olika tydliga för de olika 
personalkategorierna och det skiljer sig hur öppna och stängda gränserna är för 
respektive kategori och typ av organisation. Generellt gäller att ju mer formalise-
rad organisation desto tydligare arbetsdelning av uppgifter. De tendenser som 
finns i arbetsdelning mellan personalkategorierna faller tillbaka på frivilligorga-
nisationer som normativ institution. Den normativa institutionen som bygger på 
moral och social förpliktelse ställer vissa krav på åtminstone två av de tre perso-
nalkategorierna: de frivilliga och de tillsvidareanställda. I synnerhet den första 
kategorin men även den andra instämmer i att det finns ett mervärde att arbeta i 
en frivilligorganisation som arbetar för något de själva tror på. Bland de anställda 
med bidrag har organisationerna inte alltid möjlighet att vakta gränserna och där 
märks också skillnad i uppgifter. De anställda med bidrag, de med lönebidrag 
undantaget, återfinns i det inåtriktade administrativa arbetet. De anställda med 
lönebidrag fungerar ofta som den drivande och möjliggör organisationens verk-
samhet. De är således en viktig faktor för organisationernas stabilitet över tid, 
som ersättning för tillsvidareanställda utan lönebidrag, vilket de flesta organisa-
tioner inte har råd med. 
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8 Slutdiskussion och 
sammanfattning. Det sociala 

frivilligorganisations-
landskapets stabilitet 

 
I det sociala landskapet finns många organisationer som är välkända och ständigt 
återkommande. I vilken stad vi än befinner oss i Sverige (eller i andra länder) ser 
vi att gatorna kantas av välkända varumärken: McDonalds, 7-Eleven, Hennes & 
Mauritz, Ernst & Young med flera. Samtliga är exempel på kända symboler och 
det har visat sig vara fördelaktigt för organisationers överlevnad att starta ett fö-
retag vars namn redan är känt. Jag har i den här avhandlingen visat att det samma 
gäller även för socialt inriktade frivilligorganisationer. De svenska städerna kan-
tas även i det avseendet av välbekanta namn. Flertalet städer har en Hela Männi-
skan Ria, en Kvinnojour, en Brottsofferjour och så vidare. Hur de lokala organi-
sationerna på olika orter drivs skiljer sig. Men om vi känner till lite om socialt 
inriktade frivilligorganisationer vet vi när vi ser organisationsnamnet eller sym-
bolen vilka frågor som står i fokus och vilken typ av verksamhet som bedrivs. 
Att vi känner igen de socialt inriktade frivilligorganisationerna talar för att de har 
funnits med under en längre tid och finns på flera platser. Det antyder att det 
finns en uppsättning socialt inriktade frivilligorganisationer som är stabil i de 
svenska kommunerna. De ovan nämnda frivilligorganisationerna är en del i den 
uppsättning organisationer som har studerats i den här studien. Resultaten visar 
att uppsättningen är stabil och utgörs av ett överskådligt antal organisationer. Jag 
kommer i det här kapitlet att resonera om hur denna handfulla uppsättning orga-
nisationer vidmakthåller sin position och hur trögrörligheten inom det sociala 
frivilligorganisationsfältet kan förklaras.   
 
Inledningsvis visade jag att tidigare forskning, med till synes likartat urval och 
forskningsfrågor, har lett till andra resultat än de som min studie visar. Förutsätt-
ningarna för urvalet berörde socialt inriktade frivilligorganisationer som genom-
gått förändringar för beviljande av kommunala bidrag: från generella till villko-
rade bidrag. Tidigare forskningsresultat antydde risker med bidragsförändringar-
na och visade att frivilligorganisationernas verksamhet och utformning påverka-
des av de villkorade bidragen. Det tog sig bland annat uttryck i minskad själv-
ständighet i val och typ av verksamhet eftersom organisationerna var tvungna att 
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anpassa sig till kommunens krav i högre utsträckning än när bidragen var gene-
rella. Studiet av den uppsättning socialt inriktade frivilligorganisationer, som be-
viljades bidrag år 2004 från socialnämnden i Växjö kommun, har visat att den 
återkommande kärnan av organisationer i den studerade uppsättningen i det när-
maste prenumererar på bidrag från socialnämnden. Representanter från organisa-
tionerna uppger att de känner sig säkra på att få fortsatta bidrag för den verksam-
het de själva vill bedriva. Mina slutsatser talar för stabilitet i uppsättningen orga-
nisationer och en tröghet i det sociala frivilligorganisationsfältet eftersom få nya 
organisationer tillkommer till socialnämndens uppsättning. Argument som ytter-
ligare stärker mina resultat är att uppsättningen socialt inriktade frivilligorganisa-
tioner i några utvalda jämförelsekommuner: Kalmar, Karlskrona, Kristianstad 
och Halmstad är påtagligt lik den studerade uppsättningen. Organisationerna 
finns också på flertalet andra orter runt om i Sverige. Varken i Växjö eller i de 
fyra jämförelsekommunerna förändrades uppsättningen organisationer efter infö-
rande av Riktlinjer för föreningsbidrag för socialt arbete eller villkorade bidrag. 
Samma uppsättning organisationer förekommer i bidragsförteckningarna innan 
och efter de förändrade bidragsvillkoren. 
 
I kapitel två argumenterade jag för att ersätta den första forskningsfrågan som jag 
presenterade. Den första frågan handlade om att studera hur organisationer som 
var beroende av kommunala bidrag hanterade de förändrade förutsättningarna för 
beviljande av bidrag. Men tidigt i studien gav informanterna från organisationer-
na uttryck för att de inte upplevt några förändrade krav eller förväntningar. Det 
ledde till att jag ersatte det första syftet. Informanternas utsagor och det faktum 
att majoriteten organisationer i den studerade uppsättningen hade funnits med i 
socialnämndens bidragsförteckning under lång tid antydde stabilitet snarare än 
förändring på fältet, vilket jag tyckte var förklaringskrävande. I det ljuset formu-
lerades det andra syftet: att förstå det frivilligorganisatoriska landskapets förut-
sättningar och mekanismer med hjälp av sociologisk organisationsteori. Jag före-
slog också i kapitel två att det måste finnas andra faktorer i organisationernas 
förutsättningar som gjorde att en uppsättning organisationer var stabil trots soci-
alnämndens förändringar för bidragsbeviljande. Om de faktorerna avtäcktes skul-
le de kunna hjälpa till att förklara skillnaderna mellan mina och tidigare forsk-
ningsresultat. För att tydliggöra vilka organisationerna i studien är och hur de 
förhåller sig till varandra inom det organisatoriska fältet har jag fokuserat på or-
ganisationernas gränser. Granskningen av hur gränserna har upprättats och vid-
makthållits har på olika sätt belyst organisationernas förutsättningar ur andra 
synvinklar än i förhållande till socialnämnden. Med den kunskapen framträder en 
annan förståelse för uppsättningen organisationers stabilitet och trögrörligheten 
på fältet där andra aktörer än socialnämnden och den lokala kontexten har inver-
kan på de lokala organisationerna.  
 
Empirin som belysts med sociologisk organisationsteori om organisationernas 
gränser har röjt några av de outtalade premisserna som tidigare skymt sikten för 
delar av fältets förutsättningar. Fyra faktorer har visat sig särskilt intressanta, i 
synnerhet i samspel. Den första är tillhörigheten till en riksorganisation. Den 
andra är organisationernas gränser mot varandra inom det organisatoriska fältet i 
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den lokala kontexten. Den tredje är frivilligorganisationernas institutionella gräns 
mot socialtjänsten som öppnar ett utrymme för organisationernas verksamheter. 
Den fjärde gränskontrollen för in- och utflödet av personal. Framförallt har till-
hörigheten till riksorganisationer och den lokala kontextens fördelar för organisa-
tionernas flöde av frivilliga och klienter, framträtt tydligare. För att studera förut-
sättningarna som de lokala organisationerna har att förhålla sig till, vilken verk-
samhet de bedriver och vilken klientkategori de vänder sig till, är det lika väsent-
ligt att studera riksorganisationerna som kommunernas bidragsgivande nämnd. 
Socialnämndens krav på organisationerna för beviljande av bidrag ter sig inte 
lika viktiga för de lokala organisationerna som kraven från riksorganisationerna 
eller det nätverk organisationen tillhör. 
 
Avsaknaden av enskilda lokala organisationer utan tillhörighet till riksorganisa-
tioner är frapperande både i den studerade uppsättningen och i jämförelsekom-
munerna. Majoriteten (tio av tolv) av de studerade organisationerna uppkom som 
franchisingorganisationer till framgångsrika och etablerade organisationer. Det 
betyder att samma organisation fanns på ett och oftast flera andra ställen innan 
en lokal gren startade i Växjö. Den första organisationen, i det som sedan växte 
och blev ett nätverk av organisationer, uppkom i en ny glänta som några organi-
serade med personella och materiella resurser. Genom att skapa en ny organisa-
tion i syfte att möta ett behov påvisades två saker. För det första att det fanns ett 
behov som organisationen mötte och för det andra att organisationsformen fun-
gerade som lösningspaket för att möta behovet. Efterfrågan i form av klienttill-
strömning till organisationens tjänster tjänar som bevis för behovet av organisa-
tionen och dess verksamhet. Den första organisationens etablering öppnar för att 
fler ska få syn på samma problem som den befintliga organisationen har pekat ut, 
men i andra lokala kontexter. Den befintliga organisationen har mutat in ett om-
råde inom det sociala frivilligorganisationslandskapet och den lokala organisa-
tionen drar fördelar av det när den uppkommer. När en gren till en etablerad or-
ganisation uppkommer är organisationens namn och syfte redan känt och det är 
svårt att argumentera för att behovet inte finns i den lokala kontexten när det 
finns på andra ställen. Således förenklas uppkomsten av lokala organisationer av 
tillhörigheten till riksorganisationer. 
 
Men fördelarna för de lokala organisationerna som är förknippade med att tillhö-
ra en känd riksorganisation kan vändas till nackdelar om riksorganisationen 
hamnar i dålig dager. Det styrker tesen om vikten av att tillhöra en riksorganisa-
tioner för organisationerna i det lokala sammanhanget. Riksorganisationen för 
kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) kan tjäna som ett exempel där nack-
delarna tar över fördelarna. Efter en dokumentär som sändes i SVT om Roks rik-
tades omfattande kritik mot organisationen för den syn på män som ordföranden 
i riksorganisationen uttryckte.113 Uttalandet fick följder för några av de lokala 
organisationerna som tillhörde riksorganisationen. I Umeå krävde moderaterna i 
landstinget att de lokala kvinnojourernas bidrag skulle frysas (Nilsson 2005). 

––––––––– 
113 Dokumentären Könskriget del 1 sändes i SVT2 den 15 maj 2005 och del 2 den 22 maj 2005. 
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Flera lokala jourer begärde utträde ur riksorganisationen i direkt anslutning till 
programmet. En kvinnojour i Helsingborg var bekymrad för att Roks dåliga ryk-
te skulle inverka på möjligheten att få bidrag och valde att gå ur organisationen 
(Ågren 2005). Men vikten av att tillhöra en riksorganisation kvarstod dock, vil-
ket visade sig genom att de flesta sökte medlemskap hos Sveriges kvinnojourers 
riksförbund i stället. Exemplet visar hur förknippade de lokala organisationerna 
är med riksförbunden, deras rykte och vilken inverkan det har på hur de lokala 
organisationerna uppfattas och vilket bemötande de får. De lokala organisatio-
nerna i den studerade uppsättningen är således exempel på stabila riksorganisa-
tioner vilket har påverkat stabiliteten i uppsättningen.114

 
Av de ovan nämnda fyra faktorerna som framkommit under studien är den första 
mycket viktig för de lokala organisationerna. Den visar vikten av att tillhöra en 
riksorganisation och hur riksorganisationernas skyddande av gränser har inver-
kan på stabiliteten i den lokala uppsättningen organisationer. Den andra faktorn 
handlar om hur organisationerna förhåller sig till varandra i den lokala kontexten 
och hur gränserna mellan organisationerna upprätthålls och skyddas. Jag har be-
skrivit den lokala kontextens uppsättning organisationer som en organisatorisk 
glesbygd där socialnämnden har ett begränsat urval organisationer att välja mel-
lan för fördelning av bidrag. Verksamhetsfältet för organisationerna i den stude-
rade uppsättningen är väl uppdelat, vilket jag har beskrivit som en fråga – en or-
ganisation utifrån den klientkategori och typ av verksamhet organisationerna re-
presenterar. Ingen organisation gör det samma som en annan eller vänder sig till 
samma klientkategori. Genom att markera dessa skillnader tydliggör organisatio-
nerna sina gränser mot varandra. De kan hävda att ”ingen annan gör det här och 
därför behövs vi”. Det lokala sociala frivilligorganisationslandskapet kan uppfat-
tas som fullt eftersom det inte uppkommer fler frivilligorganisationer som kon-
kurrerar om socialnämndens bidrag. Men ett socialt landskap kan aldrig betraktas 
som fullt eftersom det alltid uppkommer behov som man kan organisera verk-
samhet runt. En rimligare förklaring är att de befintliga organisationerna skyddar 
sina gränser vilket försvårar uppkomsten för nya organisationer. Att riksorgani-
sationerna har mutat in områden inom det sociala frivilligorganisationslandska-
pet får genomslag på lokal nivå. En riksorganisation i bakgrunden till den lokala 
organisationen ger en upplevelse av förutsägbarhet för de kommunala bidragsgi-
varna. Det ger en föreställning om vad det är för organisation som uppkommer i 
den lokala kontexten. Därför slipper den lokala organisationen i uppkomstfasen 
att motivera behovet av organisationen och sättet att utforma verksamheten. Det 
sköter sig självt eftersom båda aspekterna redan är motiverade och beprövade. 
Riksorganisationerna skyddar sina gränser genom att förändra och anpassa sig 
efter rådande normer och behov för typ av verksamhet och klientkategori. Ge-
nom att göra det hindras andra organisationer från att uppkomma i närliggande 

––––––––– 
114 Kvinnojouren i Växjö är ett undantag i den studerade uppsättningen eftersom de tillhörde Roks, 

men begärde utträde efter dokumentären och ansökte om medlemskap i Sverige kvinnojourers riks-
förbund. 
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områden som skulle kunna hota deras existens och legitimitet. Det avspeglar sig i 
frånvaron av konkurrens mellan organisationerna på lokal nivå. 
 
Hur konkurrenssituationen hade sett ut om det funnits fler organisationer, lokala 
eller inte, som ansökte om bidrag från socialnämnden kan jag bara spekulera i. 
Men på basis av att socialnämnden sällan avslår bidragsansökningar är det troligt 
att själva fördelningen sett annorlunda ut. Under 2005 och 2006 har det tillkom-
mit ett antal nya organisationer utan att de gamla har försvunnit. Det vill säga att 
fler organisationer har beviljats bidrag och fler delar på den totala bidragssum-
man. Jag diskuterar mer om dessa organisationer längre fram. Vi vet dock inte 
vad som händer om de nya organisationerna återkommer med bidragsansökning-
ar framöver. En variant är att totalsumman för föreningsbidrag höjs för att fler 
organisationer finns med och antas kunna utföra mer arbete åt kommunen. En 
annan variant är att konkurrensen ökar och att organisationerna får motivera be-
viljande tydligare. Några kanske får avslag mot bakgrund av att socialnämnden 
uppfattar andra verksamhetsmässigt likvärdiga organisationer som bättre lämpa-
de för bidragen. 
 
Argumentet att ”ingen annan gör det här och därför behövs vi” fungerar också 
som den tredje faktorn mellan frivilligorganisationerna som enhetligt kollektiv 
och socialtjänsten. Frivilligorganisationer är en institutionaliserad företeelse i de 
svenska kommunerna och Växjö är inget undantag. De hävdas behövas för att ut-
föra uppgifter som anses viktiga i socialt arbete men som inte kan utföras av so-
cialtjänsten. Föreställningarna om socialtjänsten och frivilligorganisationer bott-
nar i de två institutionerna som sätter ramar för respektive aktörs verksamhet: 
den normativa och den regulativa. Frivilligorganisationerna med bas i den nor-
mativa institutionen motiverar sin existens i relation till socialtjänsten genom att 
framhäva argument om moral, tid och rättsliga aspekter. Med dessa framträder 
en bild av frivilligorganisationerna som att de har mer tid för klienterna som kan 
ringa när de själva har behov av det. De engagerade i frivilligorganisationerna 
framstår som godare människor än socialtjänstens anställda. De bryr sig lite mer 
om klienterna och att de hjälper av moralisk övertygelse och inte för att de mås-
te. De registrerar inte sina klienter och det klienterna berättar kan inte få rättsliga 
efterspel eftersom frivilligorganisationerna inte har några sanktionsmedel. Frivil-
ligorganisationerna tar vid där den regulativa institutionen sätter gränser för hur 
socialtjänsten kan utforma sin verksamhet. Samtliga frivilligorganisationer har 
således likvärdig organisatorisk karakteristik som är utmärkande för det organi-
satoriska fält de tillhör. Genom att anpassa sig till de organisatoriska regler som 
fältet tillhandahåller drar de enskilda organisationerna fördel av de myter som 
finns om institutionen. Det främjar överlevnad för de enskilda organisationerna. 
Organisationernas anpassning till det organisatoriska fältet och uppdelningen av 
det lokala verksamhetsfältet bidrar tillsammans till uppsättningen organisationers 
stabilitet. Inledningsvis skrev jag att det har visat sig fördelaktigt för organisatio-
ners överlevnad att starta i ett namn som redan är känt. En förklaring till varför 
det är så är att riksorganisationerna mutar in sina områden och den avsaknad av 
konkurrens som kännetecknar det lokala organisatoriska fältet, återfinns istället 
på riksnivå. Det är troligt att riksorganisationerna befinner sig i en mer uttalad 
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konkurrenssituation. Om så är fallet är en empirisk fråga som är värd att studeras 
för att få mer kunskap om fältets logik. Däremot kan följande gälla för riksorga-
nisationer: ju fler lokala organisationer desto mer utrymme har riksorganisatio-
nen mutat in och desto tydligare blir organisationens plats i det sociala frivillig-
organisationslandskapet. Men om det är ett giltigt påstående och om antalet loka-
la organisationer i kombination med andra faktorer är positiva för utrymmet i det 
sociala frivilligorganisationslandskapet är en empirisk fråga. 
 
Den lokala kontexten, i kombination med tillhörighet till riksorganisation, är på 
olika sätt väsentliga för den studerade uppsättningens stabilitet ur två synvinklar: 
flöde av frivilliga och av klienter. Eftersom den lokala organisationen tillhör en 
känd organisation har många människor kunskap om vad respektive organisation 
bedriver för verksamhet och vad de står för. När det finns en begränsad uppsätt-
ning socialt inriktade frivilligorganisationer som söker frivilliga och organisatio-
nerna har delat in verksamhetsfältet mellan sig finns ingen direkt grogrund för 
konkurrens mellan organisationerna. Om någon vill engagera sig för misshand-
lade kvinnor finns bara en organisation och den potentiella frivilliga vänder sig 
dit. Men organisationerna släpper inte in vem som helst som vill engagera sig i 
verksamheten eftersom de värnar om sitt rykte som riskerar att hamna i dålig da-
ger hos klienter och socialnämnden om fel människor är aktiva medlemmar. För 
att vakta sina gränser för inflöde av frivilliga har organisationerna utvecklat olika 
sållningsmekanismer och en arbetsdelning mellan de olika personella kategorier-
na. Om vi börjar med arbetsdelning visar den att om organisationen har anställda 
är de oftast organisationens ansikte utåt. Arbetsdelningen är ett sätt att kontrolle-
ra vem som uttalar sig och vad som sägs i organisationens namn. De anställda 
fungerar också som gränsvakter för inflödet av frivilliga. Gränskontrollerna visar 
att organisationerna är måna om vilka som får tillträde. Det finns också indikato-
rer på att sållningsmekanismerna ger ett utfall av social likhet bland de insläppta 
medlemmarna. Om så är fallet bidrar det till organisationernas interna stabilitet 
genom att verksamheten och klientkategorin inte ifrågasätts på samma sätt som 
om det är en socialt heterogen grupp. Internutbildningarna fungerar också som 
ett sätt att likrikta de frivilliga med samma typ av kunskap och bakgrund för or-
ganisationens område. Olika organisationer har olika lätt att rekrytera frivilliga. 
En regel är att ju mer erkänd organisationen är desto lättare har de att rekrytera 
frivilliga och desto hårdare gränskontroller för vilka som släpps in kan organisa-
tionerna upprätta. Det skyddar mot att organisationerna tvingas släppa in andra 
människor än de som de anser är goda representanter för organisationen. En an-
nan regel som är gällande i den studerade uppsättningen är att ju mer svårhanter-
ligt klientel desto svårare är det för organisationen att få frivilliga. Om organisa-
tionen har direktkontakt med en svår klientgrupp är det färre som vill engagera 
sig i organisationen. Organisationen tvingas att, i stället för att med hjälp av fri-
villiga, bygga verksamheten på bidragsanställda. En tredje regel är att om orga-
nisationen har ett välfungerande och schemalagt system för frivilliga lockar det 
fler än till andra organisationer. Det antyder att det inte är frågan som organisa-
tionen driver utan snarare att människor vill engagera sig frivilligt i någon typ av 
socialt inriktad organisation som är det väsentliga. Människor väljer att engagera 
sig i en organisation med bra rykte och innehållet är således inte lika viktigt som 
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formen för organisationen. Däremot har tillhörigheten till en riksorganisation in-
verkan eftersom människor verkar välja organisationer som är kända. Det ger 
förutsättning för att kunna sortera ut personer och ryktet och stabiliteten i verk-
samheten vidmakthålls, vilket ger fördelar för organisationens överlevnad. Såle-
des ter det sig som att riksorganisationerna ett försprång till lokala organisationer 
i bemärkelsen att locka frivilliga. 
 
För inflödet av bidragsanställda är det inte alltid representanter från organisatio-
nen som står för gränskontrollen. För bidragsanställda som finns i organisationen 
under längre tid är det i vissa fall organisationerna själva som hanterar gränskon-
trollen. De förslår sig själva eller någon annan som lämplig för organisationen 
och organisationen som passande för dem som arbetsplats. Men arbetsförmed-
lingen finns med som en del av gränsvakterna för att acceptera eller avslå bidrag 
för anställningen. I mindre organisationer som har bidragsanställda på längre tid 
är det ofta den personalkategorin som driver verksamheten. När det handlar om 
kortare bidragsanställningar har arbetsförmedlingen större makt som gränsvakt 
för vilka som får tillträde till organisationen. När den yttre makten över gräns-
kontrollen för inflödet av personella resurser minskar hanterar organisationerna 
kontrollen internt med arbetsdelning. Tidsmässigt kortare bidragsanställda tillde-
las administrativa uppgifter i organisationen som inte har med klientkontakt att 
göra. Således kan organisationerna upprätthålla sin kontroll och visa att det en-
dast är personer utvalda av organisationen som hanterar klienterna.   
 
Samma logik som för inflödet av frivilliga gäller för inflödet av klienter där den 
organisatoriska glesbygden är till fördel för organisationerna. Om det bara finns 
en organisation som vänder sig till hemlösa och erbjuder mat och hjälp till den 
gruppen, har klienterna inget annat val än att vända sig dit. Att det bara finns en 
organisation ger fler klienter till organisationen än om det hade funnits två som 
skulle konkurrera om klientunderlaget. I sin förlängning betyder det att den or-
ganisation som finns får klienterna och de kan genom dessa motivera social-
nämnden till fortsatt beviljande av bidrag till organisationen eftersom klienttill-
strömningen visar att de behövs. 
 
Med kunskap om förhållandet mellan socialt inriktade frivilligorganisationer på 
riksnivå och mellan riksorganisation och lokala organisationer får vi en mer ny-
anserad bild av vilka premisser som är gällande på det sociala frivilligorganisa-
tionslandskapet. Anledningen till att mina resultat och tidigare forskning skiljer 
sig faller tillbaka på vilka relationer som fokuseras i studierna. I min studie har 
fokus legat på hur de lokala organisationerna förhåller sig till varandra och till 
riksorganisationerna. Tidigare studier har undersökt relationen mellan frivillig-
organisationerna och kommunens bidragsgivande nämnd. Olika fokus leder in 
oss på olika spår och ger olika typer av förståelse för gällande förutsättningar på 
fältet. Den här studien har visat att de lokala organisationernas förutsättningar för 
uppkomst och etablering är avhängigt tillhörighet till riksorganisationer. Riksor-
ganisationernas gränser för klientkategori och verksamhet får genomslag på det 
lokala organisatoriska fältet där avsaknad av konkurrens är tydlig. Således är 
samspelet mellan riksorganisationerna, de lokala organisationerna och förutsätt-
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ningar i den lokala kontexten väsentlig för att förstå stabiliteten i uppsättningen 
organisationer. Tillsammans påverkar dessa faktorer den sammansättning orga-
nisationer som utgör den studerade uppsättningen. 

8.1 Den lokala kontextens betydelse för 
studiens resultat – och studiens 
begränsningar 
Den studerade kommunala kontexten har sannolikt inverkan på studiens resultat 
på fler sätt än de som jag har studerat. Om jag hade gjort samma studie i en av 
landet tre storstadskommuner hade jag sannolikt fått ett annat resultat eftersom 
det där finns ett mycket större antal socialt inriktade frivilligorganisationer.115 
Konkurrensen mellan organisationerna om bidrag och förutsättningarna för or-
ganisationerna skiljer sig mellan olika kommuner bland annat beroende på kom-
munens storlek. I en situation där konkurrensen är större kan socialnämndens roll 
vara mer avgörande än i mindre kommuner. Frågan om frivilligorganisationernas 
anpassning efter kommunens krav och Riktlinjer för beviljande av bidrag kan i 
de fallen vara mer aktuell. Det behöver dock inte betyda att närvaron av riksor-
ganisationerna är mindre viktig. Men konkurrensen mellan organisationer som 
har samma verksamhetsinriktning och klientkategori kan bli tydligare eftersom 
det finns flera organisationer representerade. I en större kommun finns fler klien-
ter och frivilliga och således underlag för fler likartade organisationer. För att de 
ska kunna hävda sig i konkurrensen ställs andra krav på organisationerna. Det 
kan handla om organisationernas personella resurser som anställd utbildad per-
sonal, många frivilliga och större lokaler. Det betyder att organisationer i den si-
tuationen kan gå mot en professionalisering, vilket det ibland talas om. När en 
organisation har anställd personal är det viktigare för dem att få in bidrag efter-
som de måste kunna betala ut lön. Organisationer som baserar verksamheten på 
frivilliga har inte de ansvarsaspekterna och behöver inte heller ta samma hänsyn 
till bidragsstorleken. Den påverkar endast grad och typ av verksamhet som orga-
nisationerna kan erbjuda. Förutsättningar för socialt inriktade frivilligorganisa-
tioner varierar således med den kommunala kontexten. 
 
Den lokala kontexten har sannolikt även andra aspekter som är väsentliga för 
studiens resultat. Eftersom Växjö har ett begränsat antal socialt inriktade frivil-
ligorganisationer som söker bidrag från socialnämnden känner personer från so-
cialnämnden och socialförvaltningen oftast till de aktuella organisationerna och 
de personer som är mest aktiva inom dessa. Det ger säkert utslag genom att soci-
alnämnden inte kontrollerar organisationerna på samma sätt som de kanske skul-
––––––––– 
115 I Göteborg fördelades år 2004 37 488 772 kronor på 103 organisationer. Göteborgs stad Informa-

tionsmaterial om fördelning av bidrag till socialt inriktade frivilligorganisationer år 2004. (B. Harn-
by, personlig kommunikation, 14 november, 2005). Stockholm stad beviljade år 2006 runt 150 so-
cialt och omsorgsinriktade frivilligorganisationer (www.sot.stockholm.se den 2 augusti 2006). Jag 
har inte lyckats få fram hur stor bidragssumman är. 
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le ha gjort om det varit fler organisationer som inte var lika kända. Socialnämn-
dens beviljande av bidrag kan således också förklaras i termer av tillit och upp-
fattning om igenkännbarhet. Kombinationen känd riksorganisation och för soci-
alnämnden kända personer som är verksamma i de lokala organisationerna är så-
ledes en verkningsfull kombination för en organisations etablering och överlev-
nad i kommuner. Det kan också tänkas att det är svårare för socialnämndens le-
damöter att avslå bidrag till gamla vänner i form av organisationer som har hängt 
med länge där man lärt känna de aktiva. Det kan vara ytterligare en del i förklar-
ing till uppsättningen organisationers stabilitet. 

8.2 Förändringar i bidragsförteckningen 
Jag valde att utgå ifrån 2004 års förteckning av föreningsbidrag. För studiens 
räkning har jag också följt förteckningarna bakåt i tiden. Jag har också fortsatt att 
följa vad som hänt åren efter. Under 2005 och 2006 har det hänt en del i före-
ningsförteckningen, som jag nämnde tidigare. År 2005 sökte och beviljades tre 
nya organisationer bidrag: Kris (Kriminellas revansch i samhället) Bergendahls-
ka IF och Make It.116 Den förstnämnda faller inom det mönster som jag sett hos 
de studerade organisationerna: det är ett känt organisationsnamn med uppbyggd 
riksorganisation och flera lokala enheter i olika kommuner. Den första organisa-
tionen i nätverket kan sägas ha uppkommit i en ny glänta eftersom det inte fanns 
någon organisation med det syfte som Kris har och idén har spridit sig över lan-
det. Organisationen beviljades 60 000 kronor vilket är ett relativt stort bidrag i 
jämförelse med andra organisationer i bidragsförteckningen. 
 
Bergendahlska IF bryter däremot mot det presenterade mönstret. För det första är 
det en idrottsförening och för det andra är det en lokal organisation utan anknyt-
ning till riksorganisation eller nätverk. Möjligtvis är de medlemmar i riksidrotts-
förbundet men inte i ett riksförbund för bara den typen av organisation. Organi-
sationen beviljades 100 000 kronor vilket gör att den hamnar i toppligan av bi-
dragsmottagande organisationer. Enligt socialförvaltningens chef beviljades or-
ganisationen bidrag eftersom den är belägen i ett område med mer sociala pro-
blem än andra områden i kommunen.117 Organisationen har vissa krav från soci-
alnämnden som de ska uppfylla med verksamhet vid sidan om och med hjälp av 
idrotten. Kortfattat går kraven ut på att organisationen ska ta ett socialt ansvar för 
de ungdomar som är med i idrottsverksamheten. Det kan handla om att erbjuda 
meningsfull fritidssysselsättning, att ungdomarna får ta ansvar i organisationen 
och erbjuds utbildningar om ledarskap, idrott och hälsa. Organisationen ska även 
främja integration mellan svenskar och invandrade ungdomar genom att de träf-
fas och spelar fotboll i samma lag. Socialnämnden hoppas att idrottsföreningen 

––––––––– 
116 Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2005-03-30 föreningsstöd/verksamhetsstöd och Växjö 

kommun socialförvaltningen 1998-2005 erhållet föreningsbidrag (finns hos socialförvaltningens 
ekonomisekreterare R. Ekman). 

117 Intervju, A. Hägg den 13 juni 2005. 
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ska ha en social effekt som påverkar ungdomarna i det geografiska området posi-
tivt. Både Bergendahlska IF och Kris beviljades bidrag även år 2006 och fick i 
nämnd ordning 120 000 kronor respektive 100 000 kronor.  
 
Den tredje organisationen, Make it, driver olika typer av verksamhet för att stär-
ka barn och ungdomar med låg självkänsla och för att motverka alkohol- och 
drogmissbruk och andra negativa livsmönster. Organisationen fick år 2005 
25 000 kronor och år 2006 120 000 kronor.  
 
2006 ansökte och beviljades tre nya organisationer bidrag från socialnämnden 
utöver de tre som tillkom 2005: Ideella föreningen – Kvinnor emellan, Växjö so-
lidaritetsförening och Tjejjouren Hera.118 I nämnd ordning beviljades de 23 000 
kronor, 40 000 kronor respektive 50 000 kronor. De två förstnämnda är lokala 
organisationer som inte ingår i något nätverk eller tillhör riksorganisation och så-
ledes inte heller följer det mönster som skissats fram i avhandlingen. Tjejjouren 
Hera är knuten till Kvinnojouren i Växjö. Tjejjouren har således uppkommit i en 
av socialnämndens mest etablerade organisationers hägn, vilket teoretiskt inne-
bär goda förutsättningar för överlevnad och etablering. Men om det stämmer i 
just det fallet återstår att se. Kvinnor Emellan driver kvinnocafé och mötesverk-
samhet för kvinnor i alla åldrar. Caféet har öppet en kväll i veckan och utöver det 
anordnas olika aktiviteter.119

 
VågaVa är den enda av de studerade organisationerna som inte finns med i bi-
dragsförteckningen 2005 och 2006 eftersom de inte ansökt om bidrag. Organisa-
tionen sökte bara en gång från Växjö eftersom de året innan hade flera från Väx-
jö kommun som besökte organisationen. De övriga organisationerna finns kvar 
och bidragen fördelades enligt tidigare prioriteringsordning. 
 
Det har således hänt en del i den organisatoriska glesbygden de senaste två åren. 
Inträdet av de nya organisationerna visar att det sociala frivilligorganisations-
landskapet inte är fullt. Det finns ständigt utrymme för nya organisationer om de 
kan motivera behovet av organisationen och organisera det öppna utrymmet med 
personella och materiella resurser. De nya lokala organisationerna har tagit sig in 
på bidragslistan och beviljats relativt stora summor. Det antyder att socialnämn-
dens ledamöter är öppna för nya organisationer och att den organisatoriska gles-
bygden inte kan förklaras med att socialnämnden inte beviljar pengar till andra 
än den kärnuppsättning som återkommer år från år. Det har helt enkelt inte fun-
nits fler organisationer som har sökt bidrag från socialnämnden. Vad som händer 
med de nya organisationerna återstår att se. Kanske bryter de den tidigare tren-
den och blir en del av socialnämndens stabila föreningskrets.  

––––––––– 
118 Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2006-03-22 föreningsstöd/verksamhetsstöd. 
119 www.kvinnoremellan.se den 1 juni 2006. 
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8.3 Förslag till fortsatt forskning 
Många intressanta frågor har uppkommit längs med avhandlingsskrivandet, både 
empiriska och teoretiska. En fråga av empirisk berör de organisationer som fått 
avslag eller lagts ned. Finns det ett mönster i avsaknaden av faktorer bland de 
organisationer som läggs ned eller av annan anledning försvinner från bidrags-
förteckningen. Av vilka anledningar har nedläggning av organisationer skett? 
Vilka förutsättningar hade organisationerna? Den kunskapen hade fördjupat för-
klaringen av den studerade uppsättningen organisationers stabilitet. En annan in-
tressant empirisk fördjupning är att studera relationen mellan riksorganisation 
och lokalorganisation närmare. Hur ser relationen ut? Hur ser samspelet mellan 
de två aktörerna ut? Ett exempel, Simonföreningen, visar att riksorganisationen 
besökte Växjö för att försöka inspirera till fler lokala organisationer. Hur vanligt 
är den typen av förfarande? Hur viktigt är antalet lokala organisationer för stabi-
liteten för hela organisationen? Och framförallt: hur påverkar riksorganisationer-
nas förmåga att vakta sina gränser genom anpassningar och förändringar av 
verksamheten de lokala organisationernas stabilitet? Hur nära är förhållandet 
mellan riksorganisationer och lokala organisationer vad gäller verksamhet och 
klientkategori? En tredje empirisk fråga för att bredda bilden av det sociala frivil-
ligorganisationsfältet handlar om de organisationer som befinner sig inom sam-
ma fält, men som inte söker bidrag från socialnämnden. Det finns flera exempel 
på etablerade socialt inriktade frivilligorganisationer inom fältet som i likhet med 
den studerade uppsättningen organisationer har funnits under längre tid i Växjö 
och tillhör riksorganisationer eller nätverk. Några av dessa organisationer verkar 
också vara mer sammanflätade med socialtjänsten än de som beviljas bidrag från 
socialnämnden. Med det menas att socialtjänsten har avtal eller rekommenderar 
klienter att kontakta vissa organisationer.120 Den empiriska kunskapen behövs 
för att utveckla den teoretiska förståelsen om hur det organisatoriska fältet funge-
rar. En fjärde fråga är hur sammanflätningen mellan anställningar med lönebi-
drag inom de socialt inriktade frivilligorganisationerna och länsarbetsnämnden 
ser ut. Hur kan den relationen förstås och vad betyder den för organisationerna 
och för länsarbetsnämnden? Jag har endast berört frågan i ett av de empiriska 
kapitlen. Men eftersom flera organisationer drivs av anställda med lönebidrag 
och i några organisationer är den enda personal som finns att tillgå är det intres-
sant att gå vidare med den frågan. För det femte kan den lokala kontextens bety-
delse utvecklas. Exempelvis genom att titta närmare på nätverksrelationer mellan 
olika aktörer inom och mellan organisationerna och i kommunen. Igenkännande 
och tillit till enskilda aktörer inom organisationerna kan vara lika viktiga faktorer 
som kan förklara stabiliteten i uppsättningen organisationer som igenkännande 
av och tillit till riksorganisationer. De nytillkomna organisationerna pekar på att 
de faktorerna spelar in vid tillkomst och etablering. 
 

––––––––– 
120 B. Johansson intervju, 26 maj, 2005. B. intervju, 20 maj, 2005. A. intervju, 26 maj 2005. M. inter-

vju, 13 maj, 2005. M. intervju, 8 september 2005. L. intervju 23 september, 2005. 
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Två frågor av mer teoretisk inriktning är teorin om olika gläntor som uppkomst-
betingelse för organisationer och utvecklingen av förståelsen för mekanismer i 
det organisatoriska fältet. Det faktum att majoriteten av organisationerna i den 
lokala kontexten tillhör riksorganisationer och uppkom från en redan befintlig 
idé och övertog ett koncept betyder att det finns fler varianter av gläntor än de 
som Ahrne & Papakostas (2002) presenterar. Det är inte självklart om de lokala 
enheternas uppkomst förklaras som nya eller gamla gläntor lika lite som det är 
självklart vad som är ett behov och för vem. Jag kategoriserade de lokala organi-
sationernas uppkomst som tillvaratagandet av gamla gläntor. Men det var inte 
helt tillfredsställande. Jag gick därför vidare och förklarade organisationernas 
uppkomst och etablering med hjälp av begreppet franchising, som jag har lånat 
från ekonomisk teori. Kanske kan man kalla de gläntor i vilka de lokala organi-
sationerna uppkommit för återanvänd glänta? Det står för en idé om något som 
redan använts på andra ställen och som kan återanvändas i en annan kontext. Så-
ledes är det idén om vad som är ett behov och hur det ska mötas som återan-
vänds. 
 
Det finns också mer att utforska i frågan om de enskilda organisationernas särart 
inom det organisatoriska fältet. Vilka mekanismer är verksamma för stabilitet 
och förändring av de enskilda organisationerna och det organisatoriska fältet? 
Kunskap om det skulle ge ökad förståelse för organisationernas förutsättningar. 
 
Slutligen kan jag konstatera att det sociala frivilligorganisationslandskapet i 
svenska kommuner utgörs av en handfull uppsättning organisationer som etable-
rats och som på olika sätt skyddar sina gränser. Det har större inverkan i fråga 
om stabilitet och förändring i landskapet än kommunernas föreningsbidrag.

103 



 

Referenser 
Abbott, A. (2001). Time Matters: on theory and methods. Chicago: University of 
Chicago Press. 
 
Ahrne, G. (1994). Social Organizations. Interaction inside, outside and between 
organizations. London: Sage.  
 
Ahrne, G., Papakostas, A. (2002). Organisationer, samhälle och globalisering: 
tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar. Lund: Studentlitteratur. 
 
Aldrich, H. (1999). Organizations Evolving. Thousand Oaks, Calif.: Sage. 
 
Amnå, E. (1995). (Red.). Medmänsklighet att hyra? Åtta forskare om ideell verk-
samhet. Örebro: Libris. 
 
Bergmark, Å. (1994). Från bidrag till ersättning? Om kommunernas stöd till de 
frivilliga organisationerna inom den sociala sektorn. Sköndal: Sköndalsinsti-
tutet. 
 
Esping-Andersen G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. New Jer-
sey: Princeton University Press. 
 
Hernes, T. (2004). Studying composite boundaries: A framework of analysis. 
Human Relations. Vol. 57 (1): 9-29. 
 
Isaksson, K. (1993). Socialtjänsten och frivilliga organisationer i Västerås och 
Gällivare. I SOU 1993:82. Stockholm: Norstedt. 
  
Jansson, T. (1985). Adertonshundratalets associationer. Forskning och problem 
kring ett sprängfyllt tomrum eller sammanslutningsprinciper och föreningsfor-
mer mellan två samhällsformationer c:a 1800-1870. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell International. 
 
Jeppson Grassman, E. (1998) Full sysselsättning! Frivilligt arbete och annat ar-
bete i Sverige och några andra europeiska länder. Socialvetenskaplig Tidskrift 
nr 2-3. 
 
Johansson, R. (2002) Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen. Lund: 
Studentlitteratur. 

104 



 
Johansson, S. (2001). Självständiga rörelser eller kommunala underleverantö-
rer? Ideella organisationers roll i välfärdssystemet. Göteborg: CEFOS. 
 
Johansson, S. (2005). Ideella mål med offentliga medel. Förändrade förutsätt-
ningar för ideell välfärd. Stockholm: Sober Förlag. 
 
Kotler, P (2000). Marketing management (10: de rev. Uppl.). Upper Saddle 
River: Prentice Hall. 
 
Kuhnle, S., Selle, P (Eds). (1992). Government and Voluntary Organizations. A 
relational perspective. Aldershot: Avebury.  
 
Lindgren, L. (2001). Varken privat eller offentlig. Folkbildningsrådet ”i myndig-
hetens ställe”. Göteborg: CEFOS. 
 
Lundström, T., Wijkström, F. (1995). Från röst till service?: Den svenska ideella 
sektorn i förändring. Sköndal: Sköndalsinstitutet. 
 
Lundström, T., Wijkström, F. (1997). The nonprofit sector in Sweden. Manches-
ter: Manchester University Press. 
 
Lundström, T. (2004). Teorier om frivilligt socialt arbete. en diskussion om 
forskningens läge och organisationernas framtid. Sköndal: Sköndalsinstitutet. 
 
Lundquist, L. (1997). Fattigvårdsfolket: ett nätverk i den sociala frågan 1900-
1920. Lund: Studentlitteratur. 
 
Medborgarnas insatser och engagemang i civilsamhället – några grundläggande 
uppgifter från en ny befolkningsstudie. (Regeringsuppdrag avlämnat till Justitie-
departementet den 15 november 2005). Olsson, L-E., Svedberg, L., Jeppson 
Grassman, E.  
 
Meeuwisse, A., Sunesson, S. (1998). Frivilliga organisationer, socialt arbete och 
expertis. Socialvetenskaplig tidskrift nr 2-3. 
 
Meyer, J W., Scott, W, Rowan, B. (1991). Institutionalised Organizations: For-
mal Structure as Myth and Ceremony. I Powell, W W., DiMaggio, P J. The new 
Institutionalism in Organizational Analysis (Red.). London: Sage.   
 
Nilsson, I ”Moderaterna vill frysa bidrag”, Västerbotten-Kuriren, 1 juni 2005. 
 
Nordfeldt, M. (1999). Hemlöshet i välfärdsstaden: en studie av relationerna mel-
lan socialtjänst och frivilliga organisationer i Stockholm och Göteborg. Uppsala: 
Univ. 
 

105 



Olsson, L E. (1999). Från idé till handling. En sociologisk studie av frivilliga 
organisationers uppkoms och fallstudier av: Noaks Ark, 5i12-rörelsen, Farsor 
och Morsor på stan. Stockholm: Almqvist & Wiksell international.  
 
Popielarz, A P., McPehrson, J M (1995). On the Edge or In Between: Niche Po-
sition, Niche Overlap, and the Duration of Voluntary Association Membership. 
The American Journal of Sociology, Vol. 101, No. 3, 698-720. 
 
Powell, W W., DiMaggio, P J. (Red.) (1991). The new Institutionalism in Organ-
izational Analysis. Chicago: University of Chicago Press. 
 
Qvarsell, R (1993) Välgörenhet, filantropi och frivilligt socialt arbete: en histo-
risk översikt. I SOU 1993: 82. Stockholm: Norstedt. 
 
Sahlin, I. (1996). På gränsen till bostad. Avvisning, utvisning, specialkontrakt. 
Lund: Arkiv. 
 
Salamon, L., Anheier, K. (Red.). (1997). Defining the nonprofit sector: a cross 
national analysis. Manchester: Manchester University Press. 
 
Scott, R (2001). Institutions and Organizations (2nd ed). Thousand Oaks, Calif.: 
Sage 
 
Socialstyrelsen. (2002). Sociala ideella organisationer – som kommunerna ser 
dem. Om kommunernas relationer med sociala ideella organisationer. Stock-
holm: Norstedts. 
 
SOU 1993:71. Organisationernas bidrag. Stockholm: Regeringens offsetcentral. 
 
SOU 1993:82. Frivilligt socialt arbete. Stockholm: Norstedt. 
 
SOU 1998: 38. Vad får vi för pengarna? – Resultatstyrning av statsbidragen till 
vissa organisationer inom det sociala området.  
 
SOU 1999: 84. Civilsamhället. Stockholm: Elander Gotab. 
 
SOU 2003:49. Adoption – till vilket pris? Stockholm: Fritzes offentliga publika-
tioner. 
 
Stenius, K. (1999). Privat och offentligt i svensk alkoholistvård. Arbetsfördel-
ning, samverkan och styrning under 1900-talet. Lund: Arkiv.  
 
Stinchcombe, A L. (1965). Social Structure and Organizations. I March, J G. 
Handbook of Organizations. (Red.) Chicago: Rand McNally cop. 
 
 

106 



Svedberg, L. (2001). Spelar ideella och informella insatser någon roll för svensk 
välfärd? i SOU 2001:52. Stockholm. Fritzes offentliga publikationer. 
 
Wijkström F. & Lundström T. (2002). Den ideella sektorn. organisationerna i 
det civila samhället. Stockholm: Sober Förlag. 
 
Wilderom, C P M., Miner, J B. (1991). Defining Voluntary Groups and Agencies 
within Organization Science. Organizations Science, Vol. 2, No. 4, 366-378. 
 
Ågren, C. “Misshandlade kvinnor får mer hjälp”, Helsingborgsbladet, 23 no-
vember 2005.  

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesprotokoll för åren 1999-2006. 
Socialnämndens protokoll mellan från och med 1999-01-20 och framåt finns att 
hämta på kommunens hemsida:  
 
http://www.vaxjo.se/vaxjowww/utsidan/protokoll_search.asp. 
 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 1999-01-20 föreningsstöd verksamhets-
stöd 1999. 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2000-03-01 föreningsanslag 2000. 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2001-03-27 föreningsanslag 2001. 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2002-03-20 föreningsanslag 2002. 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2003-03-26 föreningsanslag 2003. 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2004-03-31 föreningsanslag 2004. 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2004-02-13 föreningsstöd verksamhets-
stöd 2004. 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2004-04-28 föreningsansökningar bi-
drag projektansökningar. Unga Örnar ansökan bidrag. 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2005-03-30 föreningsstöd verksamhets-
stöd 2005. 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2006-03-22 föreningsstöd verksamhets-
stöd 2006. 

Växjö kommunarkiv  
Sammanträdesprotokoll för åren 1971-1981 Sociala centralnämnden (ar-
kivnummer 1062). 
A1:1 Sammanträdesprotokoll sociala centralnämnden förteckning över ansök-
ningar om kommunalt anslag för år 1972 med förteckning över beviljade bidrag 
1971. 
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A1:2 Sammanträdesprotokoll sociala centralnämnden förteckning över förening-
ar/organisationer som har beviljats kommunalt anslag för år 1974 med förteck-
ning över beviljade bidrag 1973. 
A1:3 Sammanträdesprotokoll sociala centralnämnden förteckningar över före-
ningar/organisationer som har beviljats kommunalt anslag för år 1975. 
A1:6 Sammanträdesprotokoll sociala centralnämnden Anslag till förening-
ar/organisationer år 1978 med förteckning över beviljade bidrag 1976 och 1977. 
A1:8 Sammanträdesprotokoll sociala centralnämnden Anslag till förening-
ar/organisationer 1980 med förteckning över beviljade bidrag 1979. 
A1:9 Sammanträdesprotokoll Sociala centralnämnden Anslag till förening-
ar/organisationer 1981 med förteckning över beviljade bidrag. 
 
Sammanträdesprotokoll för åren 1982-1998 Socialnämnden (arkivnummer 
1063). 
A1:1 Sammanträdesprotokoll socialnämnden 1982 Anslag för år 1982 med för-
teckning över beviljade bidrag 1981.  
A1:2 Sammanträdesprotokoll socialnämnden 1983 förslag till föreningsanslag 
av föreningsanslag 1983. 
A1:3 Sammanträdesprotokoll socialnämnden 1984 förslag till föreningsanslag 
1984 med förteckning över beviljade bidrag 1983. 
A1:4 Sammanträdesprotokoll socialnämnden 1985 förslag till föreningsanslag 
1985 med förteckning över beviljade bidrag 1984. 
A1:5 Sammanträdesprotokoll socialnämnden 1986 förslag till föreningsanslag 
1986 med förteckning över beviljade bidrag 1985. 
A1:7 Sammanträdesprotokoll socialnämnden 1988-02-25 förslag till fördelning 
av föreningsanslag 1988 och förteckning över beviljade bidrag 1987. 
A1:8 Sammanträdesprotokoll socialnämnden 1989-02-27 förslag till fördelning 
av föreningsanslag 1989. 
A1:9 Sammanträdesprotokoll socialnämnden 1990-01-31 förslag till fördelning 
av föreningsanslag 1990. 
A1:11 Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 1992-02-05 före-
ningsanslag med förteckning över beviljade bidrag 1991 och 1992. 
A1:13 Sammanträdesprotokoll socialnämnden 1994-07-26 föreningsanslag 1993 
och 1994. 
A1:14 Sammanträdesprotokoll socialnämnden 1995-02-22 föreningsanlag 1995. 
A1:15 Sammanträdesprotokoll socialnämnden 1996-07-09 föreningsanslag 1996. 
A1:17 Sammanträdesprotokoll 1997-01-02 förteckning över beviljade förenings-
anslag 1997. 
A1:17 Sammanträdesprotokoll socialnämnden 1997-01-22 föreningsanslag 
1997.  
A1:18 Sammanträdesprotokoll socialnämnden 1998-01-28 föreningsanslag 
1998.
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    Bilaga 1 
      

 
RIKTLINJER FÖR FÖRENINGSBIDRAG FÖR SOCIALT ARBETE 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Allmänt 
 
Socialnämnden har med föreningsbidragen möjlighet att stödja sådan verksamhet som komplette-
rar socialnämndens egen verksamhet och som kan anses vara till nytta inom nämndens verksam-
hetsområde.  
 
Syftet är att stödja och stimulera kommunens invånare att i organiserade former engagera sig i fri-
villigt socialt arbete. 
 
Vissa krav bör vara uppfyllda för att föreningen skall få föreningsbidrag. 
Föreningen skall tillhöra socialnämndens föreningskrets, och bedriva verksamhet som är till nytta
inom socialnämndens verksamhetsområde. 
Föreningen skall ha stadgar och vald styrelse, och vara öppen för alla. 
Antal medlemmar skall framgå i ansökan. 
Föreningen skall uppvisa bokslut samt verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret. Där 
skall framgå vilken social verksamhet man bedrivit, hur tidigare anslag använts, samt olika nyck-
eltal för verksamheten. 
Föreningen skall lämna in budget för verksamheten, samt en verksamhetsplan för att visa hur man
planerar att använda det sökta bidraget. 
Bidrag utgår för den del av föreningens verksamhet som i huvudsak riktar sig till invånare i Växjö 
kommun. 
 

 
 
 
 
 

De bidragssökande föreningarna bör i principiella frågor (jämställdhet, integration, insatser mot 
våld och främlingsfientlighet) ha en inriktning som ligger i linje med kommunens policy. 
 
För de föreningar som beviljas bidrag, utser Socialnämnden minst en politiker som kontaktperson. 
 
Budgeterat anslag för föreningsbidrag är tak för fördelning av belopp. 
 

 
 
 

Bidragsformer 
 
Verksamhetsbidrag
 
 
 
 

 
 
Verksamhetsbidraget är ett stöd till föreningar vars verksamhet av SN bedöms
som etablerad och välfungerande. Bidraget används till den direkta verksam-
heten inkl. driftkostnader. Bidraget beviljas för ett år i taget, men bör ändå
kunna uppfattas som långsiktigt. 
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Startbidrag  
 
 
Projektbidrag  
 

Ett mindre belopp kan ges till nystartade föreningar för att de skall komma
igång. 
 
Bidraget avser stöd till särskilt redovisade projekt för att utveckla nya arbets-
former, metoder och idéer inom det sociala arbetet. Även föreningar som i öv-
rigt ej har bidrag från SN kan komma ifråga för projektbidrag, förutsatt att
grundläggande villkor uppfylls. Ett projekt skall vara tidsbegränsat. Väljer or-
ganisationen/ föreningen att driva denna verksamhet vidare, kan verksamhets-
bidrag sökas. 
 

 
 
 

Ansökan 
 
För att få en större överblick över det totala antalet sökande, samt för att kunna anpassa bidragens
storlek efter anslagna medel, fördelas förenings-bidrag av socialnämnden vid två tillfällen per år.  
 
Ansökningstiderna går ut 15 februari respektive 15 augusti för att social-nämnden skall kunna be-
handla ansökningarna på mars- resp. september-sammanträdena. 
 
Projekt- och startbidrag kan sökas under hela året. 

  
Av ansökan skall framgå om pengar sökts från andra håll för samma ändamål. 
 
Ansökan skall undertecknas av föreningens firmatecknare (ordförande/ kassör) samt föreningens 
revisor. 
 
En ansökningsblankett kan rekvireras från socialförvaltningen för de som föredrar det. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedömningsgrunder 
 
Socialnämnden avgör vilka verksamheter som bedöms bidra med den största nyttan för nämndens
verksamhetsområde. Nämnden prioriterar verksamheter som är direkt individstödjande och som 
organiserar och aktiverar människor, vilka av olika anledningar behöver särskilt stöd för att klara 
ett självständigt och människovärdigt liv. 
 
I de fall socialnämnden formulerat specifika uppdrag som man vill ha utförda, kommer de före-
ningar att prioriteras som åtagit sig att utföra dessa uppdrag. En bedömning görs av föreningens
möjligheter att utföra prestationen på ett tillfredsställande sätt.  
 
 
Det är angeläget att lämpliga samverkansformer upparbetas. Föreningen skall i ansökan ange hur
denna samverkan fungerar eller är tänkt att fungera. 
 
Hänsyn tas också till hur föreningen använt ev. tidigare erhållna medel. 
 

 
 

Utbetalning 
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 Utbetalning sker kvartalsvis till föreningens postgirokonto (mindre belopp utbetalas 1 gång/år).
Första utbetalningen sker snarast efter det att socialnämndens beslutsprotokoll justerats. 
 
 
 

 Ansökningen skickas till: 
 
Socialförvaltningen, Växjö kommun 
Box 1222 
351 12  VÄXJÖ 
 
Tel. 0470-41000 
- där även blankett kan rekvireras. 

  
 



   Bilaga 2
 
 Av socialnämnden beviljade föreningsbidrag till utvalda socialt inriktade frivilligorganisationer 1994-2004.121

 

Organisation År 2004 
(SEK) 

År 2003 
(SEK) 

År 2002 
(SEK) 

År 2001 
(SEK) 

År 2000 
(SEK) 

År 1999 
(SEK) 

År 1998 
(SEK) 

År 1997 
(SEK) 

År 1996 
(SEK) 

År 1995 
(SEK) 

År 
1994122 
(SEK) 

Kvinnojouren 
 

225 000 225 000 250 000 250 000 200 000 200 000 175 000 172 000 172 000 170 000 170 000 

Länken 
 

195 000 193 000 200 000 206 000 235 000 235 000 232 000 242 000 256 000 256 000 259 000 

Ria 
 

95 000 95 000 100 000 100 000 100 000 100 000 60 000 50 000 30 000 30 000 30 000 

        

Mansjouren 
 

76 000 86 000 95 000 95 000 108 900 110 000 77 000 72 000 72 000 71 000 70 000 

––––––––– 
121 Några organisationer får bidrag i två former: hyresbidrag och kontanta bidrag. Det förstnämnda är öronmärkta pengar som inte kan användas på 

annat sätt och det sistnämnda bestämmer organisationer själv över. Jag har slagit ihop bidragen till en summa i framställningen. Några organisatio-
ner får även extrabidrag för aktiviteter utöver föreningsbidraget, vilka inte inkluderas här. I bidragsförteckningarna finns fler organisationer. Jag tar 
endast upp dem som fanns i föreningsförteckningen 2004 eftersom det är dem jag velat spåra bakåt (sammanträdesprotokoll socialnämnden Före-
ningsanslag 2004-03-31) för respektive sammanträdesprotokoll se not X i kapitel 2. 

122 Jag har inte funnit det protokoll från socialnämnden där det slutgiltigt beslutet om fördelning av föreningsbidrag för 1994. De summor som är an-
givna har funnits i protokoll som är från senare år där även föregående års (dvs. 1994) bidrag har uppgetts. Dock har inte alla organisationer upp-
getts och de summorna med * är bidrag organisationen har sökt, vilka jag inte med säkerhet kan säga har beviljats. Jag har tagit upp dem av anled-
ningen att visa att de sökt, fått något bidrag och således varit med i föreningsförteckningen. Där jag har skrivit ”har sökt” vet jag från förteckning-
arna att de gjort så, men ej hur mycket (sammanträdesprotokoll socialnämnden 1994-01-03 föreningsanslag 1994). 
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Brottsofferjouren 
 

40 000 40 000 40 000 37 000 37 000 37 000 35 000 35 000 35 000 35 000 30 000 

Den Öppna Dörren 
 

30 000 50 000 50 000 50 000 70 000 70 000 60 000 60 000 60 000 60 000 65 000 

Simonföreningen 
 

20 000 30 000 30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 16 000 Ingen 
upp-
gift/ej 
sökt 

8 000 ej sökt 

Bris Syd 
 

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Ej sökt 5 000 Vet ej 5 000 10 000 ej sökt 

Adoptionscentrum 
sydost 

4 000 4 000 3 000 2 000 3 000 2 300 2 000 2 000 2 000 2 000 4 780* 

Vita Huset 
 

3 000 3 000 3 000 2 000 1 500 1 500 1 500 Ej sökt 13 000 18 000 3 000 

Noaks Ark 
 

2 000 Ej sökt Ej sökt Ej sökt Ej sökt 15 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Har sökt 

VågaVa 
 

2 000 Ej sökt Ej sökt Ej sökt Ej sökt Ej sökt Ej sökt Ej sökt Ej sökt Ej sökt Ej sökt 

Summa 701 000 776 000 767 000 780 400 791 063 677 500 659 000 655 000 670 000 741 000 697 000 



Bilaga 3 
Organisationernas personella och ekonomiska resurser 

 
Organis-
ation 

Anställda 
med 
löne-
bidrag 

Frivilliga Tills-
vidare-
anställda 

Övrig 
personal 

Största in-
komst 

Största ut-
gift 

Kvinno-
jouren 

0 (har 
haft) 

39 0 2 aktive-
tets-stöd 
och tim-
anställd 

Kommuna-
la bidrag 
313 tkr öv-
riga bidrag 
15 tkr  

Hyra lgh + 
lokal  
60 tkr kr x 
2.   
löner 
46 tkr an-
nonser 
44 tkr  

Länken 0 6-7 0 0 Anslag & 
gåvor 
99 230 kr 
kommun-
anslag 
största de-
len 
Medlems-
vård 5 tkr  

Sommar-
stuga 24 
841 kr 
Lokalkost-

nader 
29 841 kr 

Hela 
Männi-
skan Ria 

4 0 0 4 diakon, 
präst, ar-
betsga-
ranti och 
prakti-
kant från 
universi-
tetet 

Svenska 
kyrkan 
100 tkr 
Kommun-
bidrag 
90 tkr an-
slag & kol-
lekter 
80 tkr 

Löner 
480 tkr Ar-
bets-givar-
avgifter 
134 tkr Va-
ror 60 tkr 

Mans-
jouren 

1 1 0 2 anställ-
ningsstöd 

Lönebidrag 
291 015 kr 
Kommun-
bidrag, 
Växjö 
51 250 kr 
Kristian-
stad kom-
munbidrag 
15 tkr 

Lön 
239 889 kr 
Arbetsgi-
varavgifter 
75 682 kr 
Diverse 
kostnader 
26 354 kr 

Brotts-
offer-
jouren  

0 41 2 0 Bidrag   
158 025 kr 
Bidrag 
93 300 kr 

Löner 
200 805 kr 
sociala av-
gifter 
69 232 kr 
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Den 
Öppna 
Dörren 

0 (har 
haft) 

3 4 2 aktivi-
tets-
garanti 

Anslag 
för-
samlingar 
163 950 kr 
Gåvor sy-
föreningen 
99 440 kr 

Lön 
334 900 kr 
hyra 78 tkr 

Simon-
före-
ningen 

1 5-6 0 0 Kommun 
bidrag 
20 tkr Bi-
drag riks-
organisa-
tion  
20 tkr. 

Verksamhet 
25 172 kr 
hyra 11 454 
kr 

Bris 1 53 6 2 projekt-
anställda 

Bidrag 
1695 136 
kr 

Löner 
3 113 665 
kr 

Adop-
tions-
centrum 
sydöst 

0 21 0 0 Lands-
tings-
bidrag 50 
tkr med-
lemsavgif-
ter 22 tkr 
Komunbi-
drag 13 tkr  

Utbildning 
för blivan-
de adop-
tionsföräld-
rar 
50 tkr 
tidnings-
kostnad 15 
tkr 

Vita Hu-
set 
 
 
 

1 3-4/dag 
varierar. 

1 anställd 
av kom-
munen 
med del i 
tjänsten 
att stötta 
förening-
en  

0 Cykelför-
säljning  
24 090 kr 
Pene grupp 
11 560 kr.  

Skattefri 
bil-
ersättning 
(personal-
kostnad)  
5 962 kr 
Övriga 
främmande 
tjänster 
5770 kr 

Noaks 
Ark 

0 39 0 3  
projekt-
anställda 

Statsbidrag 
1 250 tkr 
 Lands-
tings-
bidrag 
74 900 kr 

Löner & 
arvoden 
634 245 kr  
Arbetsgi-
varavgifter 
190 370 kr 
hyra 
112 713 kr 

VågaVa 4 10/dag 
Organisa-
tionsbe-
sökarna 
räknas 
som akti-
va med-
lemmar 
ca:  

0 praktikan-
ter från 
universite-
tet 

Lönebi-
drag  
1 082 739 
kr 
Kommun-
bidrag i 
projekt-
form 389 
768 kr 

Projektet 
RAA 547 
727 kr  
Lokalhyra  
43 161 kr  

Tabell 5. Organisationernas personella och ekonomiska resurser. Uppgifterna är 
hämtade från organisationernas verksamhetsberättelser och resultaträkningar från år 
2003 och intervjuer från 2004 och 2005. 
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    Bilaga 4
Intervjumall till socialnämndens ordförande  
Allmänt om vilka organisationer som socialnämnden ger bidrag till. 

• Vilka organisationer ansöker om pengar från er? Hur många per år? 
• Är det samma typ av organisationer som ansöker varje år? 
• Finns det organisationer som kommunen under en längre tid har haft ett 

samarbete med? 
• Vilka kriterier anser ni vara viktiga när ni beslutar om vilka organisa-

tioner som ska få pengar? 
• Har det uppkommit nya organisationer som söker pengar? Vad är det i 

så fall för typ av organisationer? 
• Hur ser ansökningarna ut?  
• Hur ser ni på frivilligorganisationers roll i samhället? 

Under 1990-talet har kraven från kommun till frivilligorganisationer för att få 
pengar förändrats från generella bidrag till resultatstyrda bidrag.  

• Har kriterierna för att få bidrag förändrats? 
• Har det påverkat vilka organisationer ni väljer att ge bidrag till?  
• Hur följer ni upp att bidragen går till det de var avsedda för? Alltså: hur 

ser resultatredovisningen ut? 
• Vad händer om resultatredovisningen är bristfällig? 

Under 1990-talet har ekonomin, i de flesta kommuner, försämrats. Den försäm-
rade ekonomin gäller således även hur mycket pengar det finns budgeterade till 
frivilligorganisationer. 

• Hur ser det ut i Växjö kommun? Finns det mindre pengar till frivilligor-
ganisationer i kommunen?  

• Hur har det i så fall påverkat vilka ni beslutar ska få pengar? 
• Hur mycket pengar anslås varje år till frivilligorganisationer? 
• Frivilliga organisationer har under de senaste 10-15 åren fått ta över 

mer av den offentliga verksamheten i flera kommuner ofta i form av 
entreprenörskap. Det talas om en välfärdsmix. 

• Hur ser situationen ut i Växjö kommun? Har kommunen lagt ut uppgif-
ter på frivilligorganisationer i större utsträckning än tidigare? 

• I så fall vad är det för tjänster som kommunen tycker att frivilligorgani-
sationer är bra på? 

• Finns det något som, ni märker av, som tyder på att organisationerna har 
förändrats för att få pengar av kommunen? 

Nutid och framtid 
• Vilken roll tror du att frivilligorganisationer med inriktning mot barn 

och ungdom har i dag i Växjö? 
• Vilken roll tror du att frivilligorganisationer kommer att ha den närmas-

te framtiden? 
• Hur ser samarbetet med kommun och andra myndigheter ut? 
• Hur tror du att samarbetet kommer att se ut i framtiden? 
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Bilaga 5 
Intervjumall till organisationer som får bidrag från socialnämnden Växjö 
kommun 
Om organisationen 

• Hur länge har ni funnits? 
• Av vilken anledning startade organisationen? 
• Av vem/vilka? 
• Eventuella förändringar av verksamheten under åren? (antal anställda, 

målgrupp etc.). 
• Vilka ekonomiska förutsättningar fanns när organisationen startade? 

Hur finansierades verksamheten?  
 
Om personalen? 
• Vilka jobbar i organisationen? Vilken kompetens har de som jobbar? 

Vilken kompetens efterfrågas när ni nyanställer? Vem anställer? 
• Vem betalar lönen? Hur betalas lönen?  
• Hur mycket av det som görs är frivilligt arbete? 
• Hur rekryteras de frivilliga? 

 
Om att vara kommunsponsrad organisation 

• Hur länge har ni fått pengar från kommunen? 
• Varför tror ni att kommunen ger bidrag till just er organisation?  
• Hur planerar ni verksamheten när ni får pengar årsvis? 
• Hur mycket tid lägger ni på att dra in pengar till organisationen? ex an-

sökningar, insamlingar etc. 
• Vilken är den största inkomstkällan?  
• Vilka andra inkomstkällor har ni? 
• Om samarbete med företag: vilka? Hur kommer det sig att ni samarbe-

tar med just dessa? Hur länge har samarbetet pågått? Hur långt fram i 
tiden sträcker sig de samarbeten ni har just nu? 

• Vilka krav har kommunen på er verksamhet för att ni ska få pengar? Är 
det rimliga krav? 

• Hur är konkurrensen med andra organisationer för att få pengar? 
• Hur är samarbetet med andra organisationer? 
• Känner ni att ni måste driva en kamp för er överlevnad? Hur ser den ut? 

Konkreta exempel? 
• Vilka strategier använder ni för att kommunen och andra ska ge just er 

pengar? 
• Upplever ni någon typ av problematisk situation? Finns det någon/några 

typer av problematiska situationer som ni upplever? Vilka prioriteringar 
upplever ni att ni måste göra i ert arbete? 

 
1999 ändrade socialnämnden sina krav på de organisationer som får 
pengar. 
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• Har ni märkt någon skillnad? (krav, svårighetsgrad att få pengar, 
ökad/minskad konkurrens etc.). 

• Fick ni information om förändringarna? Hur? När? Av vem? 
• Vad tycker ni om förändringarna? 
• Har ni anpassat verksamheten efter kommunens krav? Hur?  

 
Om organisationens roll i kommunen 

• Vilken relation har ni till kommunen? Hur fungerar samarbetet?  
• Har ni någon särskild kontaktperson på kommunen? 
• Fördelar med att vara en frivilligorganisation som arbetar med det ni 

gör? På vilket sätt är det en fördel? Nackdelar? 
• Vilken osäkerhet finns? 
• Vilken roll tycker ni att ni har i Växjö kommun? 
• Man talar om frivilligorganisationer som: spejare, ersättare, alternativ 

eller komplement. Tycker du att något av de orden passar in på er orga-
nisation? 

 
Nutid och framtid 
• Vilken roll tycker ni att frivilligorganisationer har i Växjö idag? 
• Vilken roll har de haft? 
• Vilken roll tror ni att frivilligorganisationer kommer att få i framtiden? 

Varför tror du att utvecklingen kommer att se ut så? 
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   Bilaga 6  

SAMARBETSAVTAL 
FÖR LOKAL VERKSAMHET INOM HELA MÄNNI-
SKAN 
 
§ 1. AVTALSPARTER 
Avtal har idag upprättats mellan Hela Människans enhet på riksnivå och 
Hela 
Människans lokala enhet, 
 
§ 2. GRUND FÖR AVTALET 
Avtalet ger den lokala enheten rätt att bedriva verksamhet inom ramen 
för 
Hela Människans namn, logotyp och verksamhetsidé, samt skyldighet att 
därvid följa av Hela Människan fastställda ändamål, grunddokument, 
normalstadgar, policydokument och fackliga kollektiva avtal. 
Om anställd personal finns ansluts enheten till Arbetsgivaralliansen och 
Trygghetsrådet TRS. 
 
§ 2 a. UNDANTAG FRÅN NORMALSTADGAN, I FÖREKOMMAN-
DE FALL 
Förändring är gjord i följande paragrafer: § ……. i förhållande till Hela 
Människans normalstadgar för lokala enheter, se bilaga . 
 
§ 3. GRUNDSERVICE 
Genom detta avtal erhåller den lokala enheten: 
Utan kostnad rätt till nyttjande av Hela Människans rekryterings- och 
personalservice, bistånd i kvalitetssäkring samt visst marknadsförings- , 
idé- 
och faktamaterial. 
Administration av kollektiva försäkringar och avtalspension till självkost-
nad 
Fortbildning, utökat personalstöd, arbetsledarhandledning i grupp, mate-
rialproduktions- 
och utvecklingsstöd m.m. erbjuds enligt självkostnadspris eller 
efter överenskommelse. 
Det erbjuds också möjlighet till erhållande av medel ur utvecklings- stöd 
och 
ungdomsfonderna efter sedvanligt ansökningsförfarande 
 
§ 4. ENHETENS GEOGRAFISKA OCH VERKSAMHETSMÄSSI-
GA OMFATTNING. 
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Mom. 1: Verksamheten inom Hela Människans lokala enhet 
………………. 
kommer att bedrivas inom……………... kommun. 
981204 Sida 2 
 
§ 4. ENHETENS GEOGRAFISKA OCH VERKSAMHETSMÄSSI-
GA OMFATTNING. 
Mom. 2: Verksamheten kommer att omfatta följande verksamhetsområ-
den: 
 
 
§ 5. AVTALSTID 
Mom. 1: Avtalet gäller tills vidare. 
Mom. 2: Bägge parter har rätt att skriftligen säga upp avtalet. 
Uppsägningstid är 8 månader. 
Mom. 3: Om förändring i verksamheten sker som innebär att avtalet inte 
längre fungerar, alternativt uppenbart fordrar omförhandling, skall 
sådan omförhandling ske inom en tid av 2 månader från det 
förändringen kommit till andra partens kännedom. 
 
§ 6. ANSVAR 
Ansvaret för att ovanstående avtal följs åligger bägge parter gemensamt. 
 
§ 7. LÖSANDE AV TVIST 
Mom. 1: Uppkommen tvist i anledning av avtalet eller dess tolkning skall 
förhandlas av avtalets parter. 
Mom. 2: Om tvisten därefter kvarstår skall den föras till Hela Människans 
förhandlingsdelegation för slutligt avgörande. 
Stockholm den........................ Datum.............................. 
 
För Hela Människan För Hela Människans lokala enhet 
Margaretha S Paras 
Mats Haglund 
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 Bilaga 7 

Tillvägagångssätt för uträkning av frivilliga timmar 
Uträkning av de frivilliga timmarna är gjord för att få en uppfattning om frivil-
ligorganisationernas arbete och inte för att svara på frågan hur mycket social-
nämnden får för de pengar de avsatt som föreningsbidrag. Eftersom jag inte tror 
att det frivilliga arbetet och socialtjänstens arbete är jämförbara där den ena kan 
utföra den andras jobb. Däremot visar frivilliga timmar omfattning av frivilligt 
arbete och organisationers sätt att bedriva verksamhet. Jag kommer här att gå 
igenom hur jag räknat fram antal timmar per organisation och hur jag resonerat 
för att minska felkällorna. 
 
I de frivilliga timmarna räknas inte styrelsearbete in och inte heller har enskilda 
medlemmar tillfrågats om de lägger tid på frivilligt arbete och i så fall hur myck-
et. Fokus ligger på respektive organisations kärnverksamhet och den tid som ak-
tiva frivilliga lägger på själva verksamheten. 123 124 Med andra ord handlar det 
om den utåtriktade verksamheten där styrelsearbete och liknande kan förstås som 
inåtriktat. Däremot är fortbildning, kurser och konferenser och de aktiva med-
lemmarnas interna möten som handlar om att samordna och diskutera kärnverk-
samheten inräknade. 
 
Uppskattningarna är ett grovt mått uppskattade av informanter från organisatio-
nerna och respektive organisations verksamhetsberättelser och flera felkällor 
finns. Några är uppmärksammade av informanterna själva. Flera informanter 
menar att det är svårt att uppskatta den nedlagda tiden och att det kan variera 
mycket mellan veckorna på året. Ibland ligger verksamheten relativt stilla och 
ibland är det mycket att göra. Informanterna menar också att de inte räknar in sa-
ker som enstaka telefonsamtal som handlar om arbetet i organisationen eller 
mindre ärenden som görs. För en organisation (Kvinnojouren) slår antalet frivil-
liga timmar på flera tusen timmar per år beroende på hur man räknar. Enligt upp-
skattningar efter verksamhetsberättelsen uppgår antalet timmar till 1808 för år 
2003 medan en informant menar att det är rimligt att räkna att varje frivillig per-
son lägger ned 3 timmar i veckan. Antalet timmar blir då närmare 6000 för sam-
ma år. Jag har valt att räkna lågt eftersom en av mina egna tankar om möjliga 
felkällor är glädjekalkyler, vilket innebär att fler timmar än vad som faktiskt 
läggs ner uppges. Ibland kan det naturligtvis vara åt andra hållet, att man inte 
räknar in allt arbete man faktiskt lägger ned. För ta det säkra före det osäkra har 

––––––––– 
123 Kärnverksamhet avser t ex telefonjouren på Bris och att vara vittnesstöd på Brottsofferjouren. 

124 Första uträkningen är gjord på de tolv organisationer som fick pengar från socialnämnden år 2004 och uträkningen baseras på re-

spektive organisations verksamhetsberättelse för 2003. Två organisationer fick inte bidrag från socialnämnden 2003 och i andra ut-

räkningen är de organisationerna borträknade (Noaks Ark och VågaVa). Uträkningen baseras fortfarande på år 2003. Uträkningen är 

gjord på 21 arbetsdagar/månad*8h/dag *12 månader – 25 semesterdagar = 1816h/år = en heltidstjänst. 
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jag valt att räkna lågt och av den anledningen har beräkningar från ovanstående 
exempel gjorts på den första summan. 
 
Flera informanter uppger att de har bakjour, vilket innebär att de ständigt är till-
gängliga. Den tiden har inte räknats in eftersom det är behäftat med för stora svå-
righeter att uppskatta faktisk tid som läggs ner. Det är svårt att uppskatta hur 
många som ringer, hur ofta och vilka av samtalen som kan räknas som vanliga 
vänsamtal och vilka som ska räknas till det frivilliga arbetet. Bakjoursystemet 
kan i stället tjäna som exempel på frivilligorganisationernas syn på arbetstid och 
hur de bedriver socialt arbete. Fem organisationer (Länken, Mansjouren, Kvin-
nojouren, VågaVa och Hela Människan Ria) uppger att de har bakjour och en 
organisation har lokalen öppen varje dag hela året (Vita Huset). En av organisa-
tionerna (Ria) har inget särskilt system och går inte heller ut med att de ständigt 
är tillgängliga. Men eftersom klienterna vet vad de heter och de står i telefonka-
talogen händer det att klienter ringer när de är i akut behov av hjälp, och perso-
nerna ställer då upp utöver arbetstiden. En person som är deltidsanställd i en av 
organisationerna säger att hon alltid stannar kvar tills arbetet är färdigt även om 
det går utöver arbetstiden. Den typen av frivilligtimmar är inte heller medräkna-
de även om personerna inte tar ut övertidsersättning eller kompensationsledigt. 
De informanter som uppger att de arbetar utöver arbetstid menar att det är arbete 
som måste göras och om de inte gör det finns det ingen annan som ser till att det 
blir gjort. De menar också att det är för en bra sak eller behjärtansvärt ändamål 
och då gör det inget att man sitter kvar och jobbar gratis. 
 
Vissa organisationer har öppet året runt och den frivilliga arbetstiden är då räk-
nad på 52 veckor. Andra följer vanligt arbetsår med semesterstängt. I de fallen 
har lediga veckor räknats bort. En vanlig månad har räknats som 20 arbetsdagar. 
I några fall är organisationerna osäkra på hur många som är frivilliga och jag har 
då räknat på antal timmar som lagts ner oberoende av hur många som är inblan-
dade. Jag har i bilaga tre angett hur många personer det rör sig om som delar på 
timmarna. Jag har då räknat på det antal som organisationerna uppgett vara akti-
va medlemmar. Vissa personer lägger mer tid än andra och timmarna kan därför 
inte ses som ett exakt mått på hur många timmar varje person gör 
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